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.الدموعنهرفىسابحتاندمعتان

منهاغتصبرجلدمعةأنا:الأولىقالت

وتزوجها.زوجتهصديقه

فأناأختاهيالاتحزنى:الثانيةالدمعةفقالت

نأبعدنادماَبكىالذىالصديقهذادمعة

تزوجهاا

آلامهمعنكثيرونبهايتعزىقديمةأمثولةانها

وسوف..كبيرحدالىصادقةوهىوهمومهم

الكتابهذاقصصتقرأوأنتكثيراَتتذكرها

معالإنسانمعاناةتصورالتىالإنسانيةالواقعية

فىنشرتهممابعنايةاخزتهاوقد..وآلامهأقداره

تراءلرغباتاستجابةالسنينعبرالجمعةبريد

كتابفىالقصصهذهجمعمنىطلبواعديدين

اختباراتمواجهةفىاصحابهابخبرةليستعينوا

لمطلبهم.فاستجبتالم!تجددةالحياة

.الاختيارفىوفقتقدأكونأنوأرجو

مطاوعالوهابعبد
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الشقيقان

،عمرىمنعرةالثامنةبعدأكمللم

أننىلأتىمنوأذكرصعيدبيتفىنثأت

شقيقولىوأمىأبىمنمحبوباَطفلاَكنت

فىرفيقىكان،بعامينيصغرنىصغير

بشركةموظفةفأمى..بالشقةوحدتى

ظروفعليهمافرضتوقد،الهئاتب!حدىموظفوأبىعامقطاع

لرعايةالعامأجازةانتهاءبعدللعملأمىتعودأنالرزقوطلبالحياة

ماكلأيديناعنويبعدابالمفتاحالثقةبابعلينايغلقاوأن..المولود

فتجدنىالظهرعندملهوفةأمىتعودثم،انفسنابهنؤذىأنيمكن

ولثقيقىلىكلهالحنانكانفلقدأبىأما..أخىمعأمانفىألعب

ويأكل..غيابهخلالفعلناعمافيسألنىالظهربعديعودفهو،ولأمى

خلاءأرضقطعةا!وشقيقىأنايصطحبنىثمقيلاَويستريحمعنا

الأطفالمعنلعبونحنيراقبناأو..الكرةمعناليلعببيتنامققريبة

ذلكطكىيفع!،إنهويقول،اشعجالأومنهمللبلاثلاثاَأوساعتين

كانفلمدصباتاكفىأما..النهارطوالالشقةفىحبسناعنك!ح!نايي
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معهونركب،الحداثقأوالأهراماتأوالسينمالىجميعايصطحبناأبى

الوحيدالفداننصفباعأنهأمىمنعرفتالتى،جداَالقدبمةصيارته

بيتنا.أثاثوليستكملليشتريهايملكهالذى

إليناينظرأنيكفيهكانفقد..حياتهفىواحدةمرةأبىيضربناولم

أمىأما..صفحهونطلببخطئنانعزفحتىعتابفىأوغاضباَ

بالبكاءأسرعتبكيناف!ذا..أخطأنااذاأحيانابرفقتضربناكانتفلقد

..قليلبعدوصالحتنامناأكثر

تحبكمسنىصغررغموأدركتنشأتالصغيرةالأصهذهجووفى

منأيضأأدركتلكنى،ويقدرهاأبىيحبهاوكم..بهوتعتزأبىأمى

وأأعمامأولادلناليسالمدرسةأصدقاءعكسعلىأنناأخرىناحية

نأفعرفتذلكسببعنأمىوسألت..ويزوروننانزورهمخالات

مئاتبعدعلالجنوبأقصىفىيعيشونم!نهمتبقىمنأوأبىأهل

،هناكالمتزوجةوشقيقتهالعجوزأبيهسوىمنهميبقولمالكيلومزات

أصتهاف!نامىأما..بسيطةتجارةمنرعايتهافىالأبيعيشوالتى

متزوجةشقيقةمنهالهاوبقىدمياطهىساحليةمدينةفىتعيش

..هناك

التىالمدرسةبنفسشقيقىوالتحقجميلةوادعةالحياةومضت

مرهقةأمىأنفزةبعدلاحظتلكنى..ونهاراَليلاَوتلازمنادخلتها

أبىلىوفسر،الطعاموإعدادالبيتتنظيفعنأحياناوتعجزدائ!اَ

اللعبتشاركناشقيقةاوثالثشقيقلنايكونسوفقريباَبأنهذلك
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تزابدإرهاقهالكن،البيتأعمالفىأمىأساعدوبدأت..معنا

بلدهامنخالتىوجاءت.الفراضفىكلهاليومتضلفىوأصبحت

الملابسلنايغسلوهوأبىأرىوبدأت..عقىوكذلكلتزورها

اتتربثم.بالأدويةمحملاويعودالطبيبلىويخرجالطعامويطهو

ووجدت،فيهأبىولازمها..المستشفىاسودخلتالولادةموعد

الثمقةفىذلكقبلكناكماوحيدينالعاشزبلغتوقدوشقيقىانانفسى

المدرسةلىالذهابعنوتوقفناالمستشفىفىأمىغيابوطالالخالية

..خلالهماالثقةنغادرلميومين

الكهرباءوأكباسالبوتاجازمننقترببألاأمىنصائحوعيتوقد

تملكناحتىاشتدالبابطرقلكن..كانمهمالأحدالبابنفتحوألا

التىجارتناصوتوسمعت..الخوفمنالصغيرشقيقىوبكىالهلع

ودخلتوفتحتهف!تجرأتالبابلهانفتحأنتناشدناأمامناتقيم

وكتبناملابسناوجمعتشقهاإلىمعهاللذهابدعتاثم،منزعجة

طعامالنجدوخرجناالحماموأدخلتنا..معهاواصطحبتناالمدرسية

وفى.والجبنالخبزسو!خلالهمانأكللميومينبعدبشهيةفأكلناساخنا

فتسلمتنا،الظهرفىوعادتالمدرسةالىطفلتهامعاصطحبتناالصباح

عائدانوكأنهماواجمينعلينايدخلانجارتنازوجومعهبأبىفوجئتثم

فأجابهماماعنشقيقىفسأله..أبىمعشقتاا!لىوعدنا،سفرمن

إحساساَسنىصغررغموأحسست..المستشفىفىمازالتبأنهاابى

الطيبةالجميلةأمىتعدولم..أبىعنايخفيهماشيئاَهناكبأنغامضاَ

أبداَ.ذلكبعد!"المستثمفىمن
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وحين،الجميلوصوتهاحنانهاومنمنهاالصغيرةشقتاوخلت

لهاافتقادىرغمطويلاَأبكلم..أسابغبعدالقاسيةالحقيقةركناأ

دموعهسالتفلقدضقيقىأما.ثاعرىوأكتمالبكاءكئيرلستلأنى

بناومضت..سببولأى..دائماَالبكاءصريعوهو،الجارفكالنهر

فىأبىومساعدةالبيتتنظيفعثرةالثانيةصنفىوتعلمت.الحياة

فلاعملهمناليتلىيعودأبىوأصبح.الطعاموطهوالملابسكسل

معه،اصطحبناضرورىمشوارلىخرجواذا..التالىاليومحتىيفارقه

ولم،الآخرالعالمفىأمنانسعدلكىدراستنافىننجحبأندائ!اوطالبنا

خصوصيةدروصبغيرعامبعدعاماَالدراسةفىفتقدمنا..ظنهنخيب

وأولادهاخالتنالزيارةيصطحباكانالصيفوفى.لناأبىمساعدةإلا

إحدىوفى،الجنوبأقصىفىوجدناعمتناولزيارةالساحليةالمدينةفى

جدىفيهيسألهوجدىأ.سبين-حواراَعرضا-سمعتالزياراتهذه

لهيقولأبىوسمعت.ترعانابمنلناليجىءأخرىمرةيتزوجلالماذا

بصحبةعمرهمنسنواتسعدانبعدالحياةمننصيهعنرضىقدبأنه

إذايفكروتد،عليهمحنوهايضمنلامنأولادهعلىيدخلولن،أمنا

أصغرهمويلتحقأولادهعوديشتدأنبعدالزواجفىالعمربهطال

بالجامعةا

الصمت،كثيرالضحكقليلأنهعليهلاحظتفلقدذلكورنجم

ويخرجنفسهعنيروحأنفرجوته،يصلىوهويبكىمرةمنأكئرورأيته

لى:قالثمطويلاَلىفنظر..معهمويتسلبأصدقائهليلتقىالمساءفى
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هذهلنايتفرغانيريدوأنه،معناالبيتفىبقائهمنمتضايقاَليسأنه

وألتحقالعامةالثانويةعلىاحصلحتىالقادمةالقلبلةالسنرات

الطريقمواصلةعلىقدرتىلىمطمئنالنفسىيدعنىثم..بالجامعة

..أيضاَالعامةالنانويةعليحصلأنلىشقبفىعلىذلكبعدويركز

يلتفتوسوفطريقأولعلأقدامناوضعناقدبأنناسيدمىوحينذاك

دثهوالحمدلأننا،الانحرافمنعليناخوفبغيرحياتهلىالثىءبعض

وقتها.فىالفرائضونؤدىمتدينان

واتسمالدراسةفىالمدمفواصلنالأبيناعهدناعلىحافظناوقد

واحترامالناسحبأبىوعلمنا.والاحترامبالأدبدائماَسلوكنا

لأداءاصطحبناماوكثيراَ،المختلفةمناسباتهمفىومجاملتهمسث!اعرهم

حدثتاذايأمرناوكان.وجيرانهوأصدقائهلزملائهمعهالعزاءواجب

طوالنقفأنالمجاورةالعماراتفىأوفيهانقيمالتىالعمارةفىوفاةحالة

يطلبطلبأىونلبىالكراسىونحملالمصابأهلخدمةفىالنهار

علىوأفسم.عناراضبامعنااللبلآخروبعودالعزاءبشهىحنىمنا

بعدأيامعدةابنهيستضيف-أناللهرحمها-زوجتهنوفيتجيراننااحد

أبوهجاءحيناياهمودعاواحتضنه،عنهونخففنفارقهألاوامرناالوفاة

عينيه.فىوالدموعليستعيده

المطبخفىجميعاَنقفكناأمنارحيلذكرىتأتىحينعامكلوفى

حينا.فىالفقراءعلىونوزعهاالأركفةبهماونحشووالأرزاللحملنطهو

للجيرانالسعيدةالمناسباتفىأما.الطاهرةروحهاعلىالفاتحةونقرأ
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ونوزعهاالغازيةالمياهوصناديقالشرباتزجاجاتاليهمنحملكنافلقد

المناسبةانتهاءبعدالشقةونكنسخدمةأىبأداءونرحبالمدعوينعلى

ويحثنابنافخوروأبىشهامتناعلىويثنونيثمكرونناوهمأصحابهامع

فىالمرءيكونأنولابدالبعضهااالناسلأنالجهدمنالمزيدبذلعلى

مذاكرتىساعاتمنوضاعفتالعامةالثانويةلىووصلت.أخيهعون

شقيقىبهاوكلفالبيتأعمالمنوأعفانىواهتمامهبجهأبىوأحاطنى

الله.ب!ذنالعامةثانويتهفىالجميللهسأردالذى

متأخراَجمعةيومصحوتثمالدراسىالعامبدايةمنشهرانومضى

أجدهبىف!ذا،النومكرفةعليهودخلتكعادتهالصالةفىأبىأجدفلم

وقديدهفىبالصحيفةيمسكالسريربجوارالمفضلمقعدهعلىجالساَ

تسألنولا.الفانيةالدنياهذهروحهوفارقت..الوراءالىرأسهمال

وسندناأباناأنفجأةعرفناحينالأصغرشقيقىوحالحالىعنياسيدى

ذلكبعدجرىماجرىفلقد.عناالآخرهورحلقدالحياةفىالوحيد

إلافيهأشاركلاوأكادعليهأتفرجغيىىآخرلث!خصيحدثوكأنه

انهارالذىالصغيرشقيقىعويلإلافيهيزعجنىولا..المكتومبالبكاء

بهذهأعينناأمامينهارلناحصناَخررأىلأنهعذرهولهكثيراَوولول

البساطة.

فىأذكرلاأكادحتى..والأصدقاءبالجيرانمحاطيناليوموأمضينا

فلقد،ليلتناامضينامنهممنبيتوفى..الغداءتناولنامنهممنبيت

وبعدوخالتىوجدىعمتىوجاءتلبيرتهمدعوتناعلىالجميعأقسم

12

http://www.al-maktabeh.com



الوقتلبعضجدىمعناوبقىبلديهمالىوعمتىخالتىعادتفترة

علىالاعتمادنستطيعأننالىفطمأنتهمستقبلنامعنايبحثوجلس

حياتنامعسنتكيفوأنناالمعاشب!جراءاتيقومونجيرانناوأنأنفشا

الصغيرةتجارتهلأنمعناالحياةعنعاجزاَنفسهيرىوهومهموماَفجلس

لكنى.هنامدارسنالأنإليهضمناعنوعاجزاَ،الجنوبأقصىفى

وجاء،النقودبعضلنايزكأنعلىفأصر،وطمأنتهالأمرعليههونت

بهففوجئتالحديدالسكةمحطةالىلأوصلهمعهوخرجتسفرهموعد

الوفاةمنذلحظةيزكونالمالذينالمقابلينجيرانناشقةبابأماميتوقف

فاعتذرللدخولودعياهالفاضلةوجارتناجارنااليهفخرجبابهموطرق

االولدينهذينعلىقلبيهما"تحنان،علىيشكرهاأنيريدفقطأنهوقال

بكملابأنيطالبهماثمالجزاءوحسنبالصحةلهماويدعوأاليتيمين

.فترةكلعنابالسؤالجميلهما

،البابخلفوتوارتجارتنادموعفسالتذلكيقولوهووبكى

لهداعياَفانصرف،كثيراَوطمأنهاللهأمامعنقهفىأمانةأنناجارنالهوأكد

سافرثمخيراَبثاويوصيهالسلمعلىبهيل!تقىمنكليصافحومضى

.بلدهإلىبالسلامةمصحوباَ

وأصبحت..الجديدةحياتناوواجهنااللهإرادةبهجرتلماواصلنا

معأونعودمعاَالمدرسةا!لىنذهب،الثمقةفىوحدناشقيقىمعأعث!

حينكلففىوحدنااللهيتركناولم،نادراَإلاذلكبعدالبيتنغادرولا

الفاضلةوجارتنا،عنايسألصديقأوجيراننامنجارالبابعلينايدق
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نغسلهاكناأننارغمأبنائهاملابسمعملابسنالغسلأنعلىلصر

أحدوالديدعوناأنلابدجمعةيومكلوفى،عمرناطوالبأنفسنا

ونحن.الوقتبعضوقضاءعندهللغداءالجيرانأوبالمدرسةأصدقائنا

السيارةبيعتوقد،أبىحياةفىنعيشكناكمامعاضعلىنعيش

ابىصديقالمقابلوجارنا،باسمناشهاداتفىثمنهاووضعالقديمة

ويعتبزلىفئويثقالنقودفىتصرفناويراقب،الإجراءاتبكلعنايقوم

نحتاجخدمةأىفىمساعدتناعنيتأخراحدولا،اخىعنمسئولاَ

بأبلاالحياةعلىالعودأحاولوبدأتاللهلىأمرىفوضتوقد.اليها

أذاكروأناالطيبابىذكرىبىتطوفحينلدةراسىوأهز..أمولا

.المذاكرةفىتركيزىعلىتشوشلاحتىالجميةالذكرياتأطردكأنى

يومكلالبكاءكثيرلأنهسيدىياذلكعلىيساعدنىلاشقيقىلكن

بعدأسابيععدةالمذاكرةعنانصرفوقد.والهواج!المخاوفودائم

أبيهرجاءيخيبألاإليهوتوسلتالشهرىامتحانهنتيجةفساءتالوفاة

لىيستجيبلا..وشجعتهطمأنتهوكلما-جديدمنللمذاكرةفعادفيه

..قاسيةالحياةأنيومكللىويقولالمستقبلمنخوفهعنويحدثنى

ثم،المستقبلفىصعبةأيامانواجهوسوفوحدنافيهانضيعوسوف

يبكى:وهوفجأةلىفيقول..عنهاأجيبهأنأستطيعلاأسئلةيسألنى

نتلطم،أحتىذنبمنفعناماذاأو..جدنايموتحيننفعلماذا

ولاأملولا..عمولامناقريبخالولاأمولاأببلاوحدناالحياةفى

أنا.أطمئنهانمنبدلأَيخيفنىهوبدأحتى،مستقبل
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منتثزماقراءةفىمعهأ!ثركناماوكثياَدائ!اَلكيقراأبىكانلقد

وقد،غيرنامنأفضلحالناأنلناويقولبحالناويقارنهاالناسموم

وأمهالمحامىأباهفقدالذىالشابقصةأقرأأنيومذاتمنىطلب

طريقهمفىوهمسيارةحادثفى-أصتهكلوكانوا-الصغيرةوأخته

لىوتال،بالجامعةيدرسحيثالاسكندريةفىميلادهعيديوملزيارته

ينجحوسوفوحيداالحياةيواجهسوفالثابهذاأنقرأتهاأنبعد

وتثمجعهوتصبرهلأخىتيهبأنأريدكولهذا.فيهأصتهأملويحقق

نأمعابوجودنايمكنوأننايعتقدكاقاسيةليستالحياةأنلىوتطمئنه

طيبشقيقىإن..الحياةفىبنجاحطريقاونشقالآخرمناكليحمى

لهاويضعةالثمارالقططويطعموالحيواناتالناسعلىويشفقوحنون

لكنه..خيراَعنهاللهيجزيكوسوفالإيمانمنهذاإنلهوأقول..الماء

كهذهنحنلىويقوليصدمنىذلكفى..معىيتجاوبأنمنبدلاَ

مثلها)الحياةفىتشردوسوفلهاأهللاالقطط

أتفرغأنأستطيعلكىوعزمهايمانهوتقوىلهتكتبأنأرجوكاننى

العامةالثانويةامتحانعلىالباقيةالقصيرةالفتزهخلالبتركيزللمذاكرة

..حياتنافىسيئاَشيئاَنفعللملأنناالدنيافىنضيعلنأننالهتؤكدوأن

منذأمنارحيلذكرىجاءتوقدأحدأنؤذىولاونصومنصلىوإنما

رغمسنةكلنفعلكماالطعامووزعناوالأرزاللحممعافطهوناأسابيع

حرمناولوحتىأبىذكرىفىأيضاَذلكنفعلوسوفالظروفتنير

وهليعتقدكماالحياةفىسنضيعفلماذا..ايامعدةالطعاممنأنفسنا
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شقيقى؟يقولكماسيدىيافعلاَالحدهذاإلىقاسيةالحياة

منعلىولكنفعلاَقاسيةالحياة:أقولالرسالةهذهولكاتب+

..قلوبهمأبوابدونهويسدالآخرونمنهينفرالذىالخلقبسؤنكب

تعثر.إذاإنهاضهعنأيديهمويشل

الآخرينومعمعهاالتواصلعنيعجزمنعلىأيضأقاسيةأنهاكما

ويفتقروالهواجس..والوساوسوالتثاؤمالروحفشلإلىيستسلمومن

والحمدوأنتما.الأهدافوتحقيقالكفاحعلوالقدرةوالحماسالارادةلى

وهوأبيهعنابنيرثهما-خيرالله-رحمهالراحلأبيكماعنورثتماقدلله

حسن"الدينلأنكلهالدينعنهورثتماقدبذلكفكأنكماالخلقحسن

الناسحبأيضاَعنهورثتماكما،الشريفالحديثفىجاءكما"الخلق

فتفتحت،معهمالتواصلعلىوالقدرةوخدمتهممشاعرهمواحترام

الحياةفىوجديتكمااستقامتكماذلككلإلىأضيفف!ذا،قلوبهملكما

فكيف..المبكروالنضجالمسئوليةبروحالواجبأداءعلىوحرصكما

جديدةصعوباتأيةأمامينهزمانكيفأو3الحياةفىإذنمثلكمايفئل

منأقسىالمستقلفىتراجهاهاأنيمكنصعوباتأىبل..

بالكبارخليقوإيانبشجاعةلهاصمدتماالتىالمؤلمةالحياةاختبارات

وأاليوممنأسوأالغديكونلن،العزيزصديقىيالا.الآنحتى

ضريبةاديتمافلقد،اللهب!ذنالأحوالمنحالباىلكمابالنسبةالأمس

يومذاتدوركمايأتىأنولابد..الصغيرعمركماخلالمضاعفةالألم

ذإ.الحياةفىوالنجاحوالأمانالسعادةأبرابأمامكماتفتحلكىقريب
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الطيبينالأبناءمنلأمثالكمايكرنالمإن)ذنوالسعادةالنجاحيكونلمن

نفوسهمولفمضالمولمبالنهجحساكمفىالملزمنالصابرلنالمكافحن

؟الخيرةالقيمهذهبكلذلككلفوق

نظرةالصغيرشقيقك،واجهتماهاالتىالأليمةالظروفأكسبتلقد

للىبالنظرفيهاالعذربعضلهلألمس،وإنىالمستقبلتجاهلاؤمية

يسلبالذىالأممنالمبكرالحرمانظروففىالنفسىوتكوينهظرونه

نأفىيثقلأنأدعرهفقطلكنى،بالأمانإحساسهمنكبيرأقدراَالصغير

الإنسانأنويعرفوقدراتهنفسهفىويثقاللهب!ذنأبداَيضيعكمالنالله

لتحقيقالكفاحعلىوالقدرةالإرادةشعلةامتلكإذاأبداَتحطيمهلايمكن

حياته.فىالقويمالطريقوالتزامالريفةالأهداف

يومهيفسدأنشقيقكعانىمثلماعانىلمنالنفسمععدلاَليسإذ

خيرالهيحملكانإذاب!ايجزمأنيستطيعولا،الغيببظهرغدلحساب

الرومانىالمثليقولكما"بيومه)فليتمسككذلكالأمركانف!ذا.شراأو

وجهدناأنظارنانركزأنهىللمستقبلللاستعدادوسيلةخيرأنويعرف

يكونأنهوإليهبالشبةاليوموعمل.الغدمفتاحلأنهاليومعملعل

لهاخطوةفيحققدراستهفىوالتفوقالنجاحويحققأبيهباصمجديراَ

ذلكقصةالمخاوفراودتهكلماوليسزجع،المستقبلطريقعلىاعتبارها

ووجدهفآوىيتيماربهووجدهالتاريخمجرىغيرالذىالعظيماليتيم

كتبوليراجع،الأممبهوهدى،فهدىضالاًووجدهفأغنىعائلا

منكمليعرفاللهب!ذنالعامهذااقحانفىنجاحهبعدالتاريخ

المالورجالالخالدينوالفنانينوالأدباءالتاريخوصناعالعظماء
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فىوربماهوبدأهاكماحياتهمبدأواقدالكباروالاقتصادوالصناعة

مراحلبعضفىالأيتامملاجىءلىببعضهموصلتقحوةأشدظروف

نجاحهموحققوا..الحياةلأعاصيرصمدوافلقدذلكومععمرهم

قصوربم.أوأعاشهمفىالسعادةطيوروغردت

دائماَيحتاجوسوفالتأثرصيعالعاطفةرقيقصديقىياشقيقك)ن

واحتمالوتشجيعهدائماَطمأنتهمنتملفلالهالنفسىدعمكلى

حملتهالقلبطيبفتىفهو-المخاطرلتوقعالغريزىوميلههواجسه

فاصبرالكباربعضبحملهينوءقدماالصغيرةالسنهذهفىوهوالحياة

عنيغفللارباالسماءفىبأندائ!اَوتذكيرهتثمجيعهمنتملولاع!

وان،لهخيراَفكانشكرصراءأصابتهإنخيركلهالمؤمنأمروأنعباده

الشريف،الحديثمضمونفىجاءكمالهخيرافكانصبرضراءأصابته

القريبالمستقبلفىالسعادةموعدكمابأنأيضاَتذكيرهعنتكفولا

منهنصيبكماكلاس!توفيتماقدلأنكماأبداَالشقاءوليسالعالمينربب!ذن

نفسفىالطمأنينةلبثمتخصصةنفسيةمساعدةالىاحتجتوإذا

بعدماديةأعباءأيةبلالكذلكأرتبأنيسعدنىف!نهالصغيرضقيقك

عليكمابالتعرفوأسعدبكماألتقىأنيسعدنىكما،امتحانهمنانتهائه

المهئيينأولاكونأنوأرجو.اللهشاءإنلذلكمناسباَتراهوقتأىفى

فىوالتفوقبالنجاحولكالحالىالدراصعامهفىبالنجاحلشقيقك

ىأفىرغبتإذابىالاتصالفىتترولا..الثهب!ذنالعامةالثانوية

فعلتإذامقدماَلكوشكراَ..ولشقيقكلكنوعأىمنخدمة

.والسلام
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الشجرةأوراق

شاء،عمرىمنوالعثرينالتاسعةفى

ابنينبعدأبىأبناءآخراكونأنقدرى

بعدامىتمرضأنأيضاَقدرىشاءكماوابنة

الكبرىأختىفتتولىقصيرةبفترةولادتى

ثانيةأماَلىأصبحتحتىشئونىمعظم

مرضبعدنسبياللثفاءأمىتماثلتوعندماالمراهقةسنفىفتاةوهى

لرعايتىبهايطوللنالعمربأنتحسأنهاالدائمهاجسهاكان،طويل

منعلىفأغدقتصغيراَاليتممرارةأعانىسوتوأنىاخوتىرعتكما

يكنولمشقاءمنينتظرنىعماتعويضبهحاولتماوحنانهاعطفها

وجرحمعارضتهاعدمآثرلكنه،ذلكفىأمىبمبرراتمقتنعاَأبى

حتىمعىتشددهفىيبالغبأنناحيتهمنذلكتعويضوحاولث!اعرها

شخصيةومازالأبىوكان.بعدفيماعرفتكماالتدليللايفسدنى

أحديعرفهلاحتىإليهالإشارةأريدلاالذىالمهنىعملهمجالفىناجحة

لىفيهايصطحبناالتىسيارتهولأبىراقحىفىأنيقةشقةفىنعيشوكنا

كنتفلقدمعىتحفظهورنجم،الجميلةالمصايفاءلىوالجمعةيومالنادى
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وكان.مثلهناجحايومذاتأصبحبأنوأحلمالأعلىمثلدائ!أفيهأرى

دراستهنفسيدرسواأنجميعامنهمويريدالاتجاههذاأبنائهفىيشجعهو

النجاحأبوابأمامهمويفتح..تخرجهمبعدعملهفىبهمليستعين

بنفسالالتحاقعنوعجزتأملهبعضخيبتالكبرىأختىلكن

سنفىوتزوجتأخرىعلميةبكليةوالتحقت،فيهاتخرجالتىالكلية

لأوروبامعهوسافرتالكيةبنفسمساعدمدرسمنوالعثرينالثالثة

يليهاالذىشقيقىوحقق.الدكتوراهعلىللحصولبعثتهفىلزافقه

يليهالذىشقيقىاختارحينفىالحياةفىطريقهنفسوسلكأبيهرغبة

ربهارحمةإلىامىتوفيتعمرىمنع!ثرةالثانيةوفى،آخرطريقاَمباضؤ

اليتممرارةفعرفت..للخارجالكبرىأختىسفربعدوحيداَوتركتنى

تتعثرالدراسةفىخطواتىوبدأت،طويلاَمرضاومرضت.الحقيقية

أتفوقلكىشديدةضغوطاَعلىفمارسالدراسةفىأفشلأنأبىوخشى

وأتجنبأرضيهلكىجهدىكلوبذلت..إخوتىكباقىدراستىفى

فىبصعوبةنجاحىعنإلاتسفرتكنلمكلهاجهودىلكن..غضبه

الطويلة.المذاكرةوساعاتالخصوصيةالدروسمنبالرغمالسنةنهاية

يمدلمانهمعشديدةبقسوةعشرةالرابعةصنفىوأنايضربنىأبىوبدأ

بأنهماشقيقىويتهميراقبنىوراحعمرهمطوالإخوتىمنأحدعلىيده

منأخرجلابأنىلهيقسمانكاناأنهمامعمذاكرتىعدمعلىيتسزان

إلىالأمروتطور،المذاكرةفىالطويلةالساعاتامضىواننىالبيت

وتنديدهعلىاللادعضهكمهجانبلالىلىجانبهمنمستمرشبهخصام
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لاالذىالعائلة،)خائبأى،الأصفاسوخةسأكون-يبدوفيما-بأنى

منوأضاعفلذلككثيراَأتألمفكنت،ابنهأنهالناسيعرفأنيثرفه

علىأوبالعافيةبنجاحالاالنهايةفىالنتيجةتجىءفلامذاكرتىساعات

ذكاءفىلستأننىويعرفجهدىلىيقدرأنمنوبدلاَالسقوطحافة

ضرباعلىينهالكانفيهالىدخلولاالثهإرادةهىهذهوانإخوتى

أبىتزوجالثانويةالمرحلةفىالثانيةالسنةبلغتوعندما،وسخريةولوماَ

شقتنامنقريبةفاخرةشقةفىمعهاوأقامأبناءلهاأقاربنامنأرملةمن

منيخففبأنوتنصحه،منهبىرفقاَأكثرالطيبةالسيدةهذهفكانت

الجديدمسكنهفىأزور؟وكنت،نهائياَأثللاحتىعكضغطه

الثاىمعهاوأشربأجلسبأنوتتمسكبابتسامةفتشقبلنى

أردت:لهفأقول-بىجاءعماويسألنىعابسبرجههووي!تقبل!نى

لنأنىأقرروأنافأخرجوالمذاكرةالبيتلىبالعردةفيأمرنىأراكأنفقط

أكررحتىأسبوعانأوأسبوعيمضىفلا..أخرىمرةأبىلزيارةأعود

موضعدائ!اَكانافلقدشقيقاىأما،الاشقبالنفسويتكررالزيارة

فعانيتالعامةالثانويةسنةجاءتثم،مكانأىفىوفخرهأبىترحيب

وكانتيقتلنىأبىفكادفيهابرسوبىالنتيجةوجاءتالأمرينفيها

أستطيعماكلفعلتأنىلأبىأقسموأناالبكاءمنفيهاانفطرتمناحة

عنىويدافعانبذلكلىيثمهدانوشقيقاىبالنهارالليلوواصلت..

قبلمنأمىأفسدتنىكماوإفسادىبمحاباتىويتهمهمايقتنعلاوهو

علىالحصولفىفشلتأنبعدسواداادتوازسوداءأياماوكانت

الحصولفىلىفرصةآخروفقدتمتتاليةمراتثلاثالعامةالثانوية
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كلومنالملابسومنالمصروفمنوحرمنىنهائياَأبىفقاطعنىعليها

النقودبعضيعطيانىكانااللذينشقيقىمساعدةعلىوعتشىء

بعضلىترسلفكانتغربتهافىوهىبحالىأختىوعلمت،مراَ

أبى.رضالاتفقدحتىالسربكتمانوتوصينىالملابس

الحاديةسنفىوأنانفسىوجدتفلقدعليكأطيلأنأريدولا

لىأمللابانهواقتنعت..أبيهعطفمنمحروماَفاشلاَطالباَوالعشرين

مرارتهكانتمهماالواقعمواجهةفقررتك!خوتىوظيفةأوتعليمفى

لىيتوسطأنأبىورنجض،سنواتثلاثلمدةالعسكريةالخدمةوأديت

بحجةالقاهرةمنقريبأومريحموقعلىلنقلىالكثيرينمعارفهلدى

.مؤهلاتبدونالخدمةيؤدىابنالهانأحديعرفأنلايرفهأنه

منهاوعدت،مثمقةالمواقعأكثرفىالخدمةسنواتوأمضيت

للحصوللأمريكاللسفريستعدأبىطريقاختارالذىضقيقىفوجدت

فلمقليلبعدوسافرشقيقتىفراقبعدلفراقهوحزنت..الدكتوراهعلى

طيبإنسانوهومباشنيكبركأالذىضقيقىسوىالحياةفىلىيعد

سافرااللذينوأخىباختىعلاقتىمنحرارةأقلكانتبهعلاقتىلكن

لإخوتىمتلهفدائماَفانا،بالطبعجانبىمنذلكيكنولم،للخارج

حياتهفىعملياَكانلأنهجانبهمنذلككانولكنالناسولكلولأبى

نأبعدخاصةأفعلفيماأفكروبدأت..وأختىأخىمنعاطفبةوأقل

ك!اعملهأوبيتهفىزيارتهبعدموأمرنىمصروفأىعنىأبىقطع

بطاقةاسنخراجورفض،ابىبتمىالذىالنادىعضويةمنحرمنى
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التىالمرموقة"الأصن)عاراصبحتلأنىاليهأذهبلاحتىلىالابن

النادىفىالأصلمناصدقاءلىيكنولممجتمعهاعنتخفيهأنينبغى

إحراجأشأفلم..للاخرينبالنسبةبنقصضاعراَدائماَكنتلأنى

مثلى،شهادةبلاشابيعملماذالكنللعملالخروجوقررتاحد،

بعدوقبلنىالرجالىالأحذيةلبيعمحلصاحبعلىنفسىعرضتلقد

أعاملفرآنىأياملعدةوجربنىناس،)ابنقالكماأنىفىتوسمأن

أجراَوأعطانىالعملقىفثبتنىضىءكلوأتحملوبصرباحترامالزباثن

يتأكدأنأرادأنهويبدو،المعروففلانابنبأنىعلمحينوذهلطيباَ

يدخلبأبىفوجئتلأنىعمرىغلطةهذهوكانت،فسألذلكمن

ويأمرنى،ولعناَسباباَعلىينهالثممجهداَالمحلمنعودتىبعدالبيت

نأ..بهعملىعلىيوافقلامادامشقيقىمنهفطلبالعملهذابقرك

أفلحولنخانبلأنى،فرفضلىصغيرتجارىمشروعبعملهويعيننى

وظيفةفىمكتبهفىللعملأذهبأنذلكمنبدلاَوطلب،شىءفى

الشهر،فىجنيهمائةبمرتبأصحبمعنى،صاعاوسكرتيرأو"كاتب

يؤدىأنخثيتأنىإلاذلكمنبأفضللنفسىأحلملمأنىورنجم

وصفعنىفهاجفاعتذرت..معهمعاناتىزيادةالىبأبىالمستمراتصالى

لشأظنهكنتالذىشقيقىعليهاحتجحينفىصامتاَوبكيتبقسوة

وأؤدىومسالممؤدبإنسانأنىكماصغيراَاعدلمبأنىوذكرهعاطفياَ،

والتعليمالحياةفىحظىأنسوىانحرافاتأىلىوليستدينىفرائض

البيتمغادرةوبينعكعرضهماقبولبينوخيرسأبىيقتنعولمقليل
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لهوأقولأبىعينىفىعينىأرفعسيدىياحياتىفىمرةولأول،نهائيا

البيتأتركوسوفعبادهعنيتخلىلاالذىاللهإلىأمرىأسلمأنى

يهددوهوأبىوخرج،أحدمنمساعدةبدونالحياةفىطريقىواشق

إذنه.بدونللبيتبالعودةلىسمحإذاوالثبوربالويلاخى

فندقلىملابسىوحملت..التجارىالمحلنفىفىللعملوعدت

يمنعنىأنقوتهبكلحاولالذىشقيقىاحتجاجرغمرخيصشعبى

ولممرةمنأكثربعنفملابسىحقيبةمنىوجذبالبيتمغادرةمن

بهف!ذالحالىليتركنىتقبيلهامحاولاَقدمهعلانحنيتحينالايتوقف

لىمعىويخرج..الأرضمنويرفعنىحياتهفىمرةلأولباكياينهار

أنهعلىيؤكدوهوعنىرغما،مقدماأشوعحسابلىويدفعالفندق

للعملوعدت..للبيتأعودثمأهدألكىفقطالأسبوعهذاسيتركنى

عنبلطفيعتذربصاحبهفوجئتقليلةأياموبعد..المحلفى

وسألته..آخرعملعنالبحثمنىويطلبعنىللاستغناءاضطراره

للأمانة.خيانةعكلاحظاو..شىءمنىبدروهلالسببعن

لضغطاستجابةفعللمامضطرلكنه..شيئاَعكيعيبلاأنهلىفأقسم

حسنوشهادةطيبةمكافاةأعطانىثمنفوذهلهشخصمنعليهواقع

محلأىبىويفخرومهذبأمينبأنىمث!كرراَفيهاوصفنىوسلوكسير

فيه.أعمل

باحثاَالمحلاتعلىاطوفورحتالضغطهذاوراءأبىأنوفهمت

..أيامبعدآخرعملعلىحصلتالشهادةهذهوبفضل،عملعن
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أيضاَعنىيستغنىبصاحبهفوجئتثمشهوربضعةفيهواستقررت

لمذلكوخلال،وسلوكسيرحسنشهادةويعطينىالطريقةبنفس

حسابىعنصاحبهوشألالفندقفىلىيأتىوكانشقيقىعنىينقطع

الغداءعلىويعزمنىلىدفعهاأيامبضعةالسدادعنمتخلفاَوجدنىف!ذا

حبهوتفاعفكثيراَالآخرمنمناكلاتتربوتدالأسبوعيةاجازتىيوم

مرةلأول)يكتشفنى"أنههولىوقال،فهمهحقفهمتهأنبعدقلبىفى

قبل،منعنىيعرفهايكنلمجميلةأشياءفئويكتشفالمحنةهذهخلال

كالبفتةأبيضقلبىوأن..أذانىولوحىأحداَأكرهلاأننىمنها

أحبكماضغينةأىلهأحملولاشىءكلرغمأبىوأحبالبيفاء

ويشهدمعىيتعاملمنكلويحبنىالناصوأحبلهمثيللاحباَاخوتى

حتىفأعتذرللبيتللعودةيدعونىثم..والأخلاقالطباعبحسنلى

وسعادةفرحاَرقصتالتىشمقتىاخبارعنىتنقطعولم،احرجهلا

الأوروبيةالدولةفىوالدكتوراهالماجستيرعلىحصلتأنهاعلمتحين

الدكتوراهعلىذلكقبلبحصولهسعدتكمازوجهامعفيهاتقيمالتى

الأوروبية.الجامعةبنفسأستاذاَوعمله

فىالدكتوراهعلىالآخرأخىبحصولعلمتحينفرحاَورقصت

..بهادرسالتىالأمريكيةبالجامعةكأستاذأيضاَوعملهامريكا

وتمكليتهفىبامتيازالحبيبشقيقىنجححينكالمطردموعىوسقطت

صغرهمنذبهايحلمكان،وهيبتهااحترامهالهامرموقةوظيفةفىتعيينه

فيهاستقررتالذىالأخيرالتجارىالمحلفىالعملىمنعامينوبعد
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حنانفيهاووجدتالمحلبنفسمعىتعملطيبةفتاةبحبقلبىنبض

الفنادقفىالاقامةمنعلىفتاتىوأشفقت،الكبيروقلبهاالبعيدةأختى

للحصولشعبىحىفىفيهتقيمالذىالبيتصاحبةلدىلىفتوسطت

وكان،معقولرجلخلومقابلالبيتنفسفىمفلقةكانتشقةعلى

أبىلىالجأأنفىمرةلأولففكرتتقريباَالمطلوبالمبلغنصفمعى

منهالمبلغطالباَإليههرتوجهأخىمعولاورتالمبلغباقىليقرضنى

أبسطهوهذاأنلهمؤكداَأخىعليهفثارالبدايةفىأبىورفض..

الىوعاد،مؤقتاَالأسؤشقةفىويقيمقريباسيتزوجأنهخاصةحقوقى

بأنهوفاجأثى..العقدلىوكتبالبيتلصاحبةمعىوتوجهبالمبلغ

بهلأشترىصغيرإضافىمبلغعلىأيضاَأبىمنلىيحصلأناشطاع

الثقةفرشتمأنبعدإلايتركنىولم..الراءعمليةفىورافقنىالأثاث

فىيسعدهبأنكثيراَاللهلهودعوتوشكرته،وجميلةبسيطةبمفروشات

هذهفىاشقرارىوبعد،والآخرةالدنيافىخيراَعنىويؤجرهحياته

فتاةأنهالىفقالأخىواستشرتبفتاتىالارتباطفىأفكربدأتالشقة

الأسنهىوأينلهفقلت،كأصتىكبيرةأصنلىيتمنىكانلكنهطيبة

لووحتى؟مثلىمزهلوبلاأبيهرحمةمنمطرودبشابتقبلالتىالكبيرة

صادقفحبهاالدنيافتياتكلمنعندىأفضلفتاتىف!نوجدتها

وإخوتهامتدينةطيبةأصرتهاأنكماحياتىفىأحتاجهماهوعكوعطفها

ولمتجارىدبلومعلىحاصلةلأنهاتعليمياَمنىأوقىوهىمتعلمينكلهم

رزقىقطعفىثالثةموةوتسببكالعادةأبىاعترضوإناشقيقىيعترض

لمأنهميعالفتا!بهذهالزواجمنيمنعنىلز!بهأعملالذىالمحلمن
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إذابحياتىاصغانيمكنفيمالحظةيفكرولمبديلاَلىيقدم

يتخللموالوعيدال!تهديدورنجم،الزواجاجراءاتفىتركتها،ومضيت

وتلقيتالإجراءاتكلمعىوحضر..اللهاكرمهشقيقىعنى

ماليةهديةخطابكلومعالغائبينوأختىأخىمنالتهانىخطابات

منوالعشرينالسادسةفىوأنااللهبركةعلىوتزوجتالزواجبمناسبة

دلهوالحمدبهوحلمتأردتهماكلوأصتهازوجتىفىورجدت،عمرى

فىيقعالحلوىلبيعجدأصغيرمحلشراءفىاللهووفقنى.العالمنرب

الشهر.أياممعظميغلقهبالمعاشالموظفصاحبهكانالبيتنفس

زوجتىوباعت،المطلوبالمبلغب!قراضىفتاتىاسغوصاعدتنى

فىشقيقىوعلمسأبيعهاالتىالبضاعةلأشزىلىوأعطتهاشبكتها

ويث!جعانى،عنئانىلىفارسلا،فعلتباأوروبافىوأختىأمريكا

مفاهاوفىنظرىفىجداَكبيرةلك!نهاصغيرةماليةهديةرسالةكلومع

السابعةمنوجدب!خلاصفيهوعملت،الصغيرمحلىوجددت..

يشجعوننىوأبوهاو)خونهامعىوزوجتى،الليلمت!صفحتىصباحاَ

لاسزاحةاح!تجتاذامكانىزوجتىوتجلى..الطلباتلىودثزون

طفلاأثمرالذىولحملهالىل!تتفرغالعملتركتأنبعدخاصة،قصيرة

وتعالى.سبحانهاللهمنكبيرةنعمةهوجميلا

أعندينسداداستطعتقدكنتثروعىبدءمنعامينوخلال

والحمدنسبياَأحوالىواشقرت..لهاجديدةشبكةوشراء..زوجتى

شقيقىمنهاوينزلمحلىأمامتففأجرةبسيارةيومذاتفرجئتثم،لئه
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حرارةمنصعقتالتىالأجنبيةزوجتهومعهأمريكامنالعائدالأكبر

والتصفيقوالأحضانوالدموعوالضحكبالصراخلزوجهااستقبالى

هدأتحينوقالت،مسرحيةأشاهدمسرحفىكأننىالشديدالعصبى

ابنهأما.واحدةلحظةفىالأشياءهذهكلجمعمشهداَقبلمنترلمأنها

السعادةمنبهورقصترأسىفوقحملتهفلقدمرةلأولأراهكنتالذى

شهور،بضعةعمرهأنمععمهأننىيعرفكأنهخوفبلايضحكوهو

النافذةمنالمشهدرأتالتىزوجتىاستقبلتناشقتىالىصعدناوحين

وسعادتها،شقيقىزوجةواندهاشاللقاءبهجةفازدادتبالزغاريد

سافرأنوبعدحياتىأيامأسعدمنكانشهراَمصرفىشقيقىوأمضى

الكبيرةالعائلةأفرادكلبيوتدخلأنهفيهالىيقولرسالةلىكتب

فلم..فيهاالصث!اءأوالغداءوتناولمصرفىوجودهخلالوالأصدقاء

ولا..الصغيرالبسيطبيتىفىوهوبهاشعرالتىالراحةهذهبكليشعر

بيتكفىلهكانالماءفحتىوشايهاوقهوتهازوجتىكطعامطعامبلذة

زوجتىإحساسهوأيضاَوهذاآخرمكانأىمنأجملخاصطعم

ممتازإنسانأنكوقالتوابنكزوجتكوأحبتأحبتكالتىالأمريكية

وعملك!أخلاقكفى

جاءتحينبالزيارةالأخرىهىأسعدتنىفقدالحنونشقيقتىأما

رأيتهاحينالفرحةتسعنىولمالصغيرةوطفلتهازوجهامعفترةمنذلمصر

أمىولأنهاكبيرعلىفضلهالأنالشارعفئيديهاأقبلإليهاواندفعت

خلاللحظةعنىتنقطعولم،صغيراَمنهاحرمتالتىأمىبعدالثانية
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..وطفلىزوجتىوعلىعلىكالنهرحنانهاوفاض،مصرفىوجودها

لمقلبهاأنلىوأكدتسفرهاعندتودعنىوهىكثيراَوبكتوبكيت

العملفىتوفيقىولمسترأتنىحينإلاالماضيةالسنواتطوالبسزح

منقلبهااطمأنأنبعدحياتهافىوستسعدحياتىفىوسعادتى

ناحش.

عنىينقطعلافهوالهامةالوظيفةصاحبالمحزمالثالثشقيقىاما

عنتأخرتوإذاعنىالسؤالدائموهوحياتهفىوأسعدهاللهحماهابداَ

حينمنوطفلىزوجتىمعويدعونىمعاتباَبىاتصلأسبوعاَزبارته

شاطىءعلىإليهاينتمىالتىالمحزمةالهيئةنادىفىأوبيتهفىلآخر

منعلىونوراطيبةتشعالتىالفاضلةزوجتهومعمعهللغداءالنبل

وقتوقضاءالجمعةيومبيتىفىللغداءدعوتىبقبولولرفوننىمعها،

يزرنىلمالذىالرجدالشخصأما.لآخرحيئمنمعناوجميلسيد

المشهور..أبىفهوالاَنحتىبيتىيدخلولمابنىأوزوجتىيروا

..رحمتهومنجنتهمنمطروداَزواجىعلسنوات3مروررغمومازلت

دراسيةشهادةعلىأحصلولمدراسيافاشلأننىهىعندهجريمتىوكل

ورغم،إخرتىكوظائفمجتمعهفىبهايتضرفمرموقةوظيفةأشغلولا

شهركلمرةوأزورههوقطعهاالتىرحمهوأصلعنهأنقطعلمف!ننىذلك

بزحيبوأبناؤهازوجتهفت!ستقبل!نىبيتهفىالأكثرعلشهرينكلاو

ا!لىأحنأنىمعوجهىفىأبدأيبتسمولاوتجهمبوجومهووششقبلنى

أقبلأنمرةكلفىوأكادأحوالىعنيسألنىوأنبودمرةيصافحنىان
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علىحصولىعدمفىجريمتىلىويففرعنىيعفوأنإليهوأتوسليده

وفيهاالناجحفيهاأسرمنوكم..حظوظفالدنيا..دراسيةشهادة

وجههفىوليسأناوجهىفىوفث!لى،الحياةمننصيبىهووهذاالفاشل

المتفوقونالممتازونأشقائىفخراويكفيه..وسعيدبهراضوأنا،هو

اما..ومركزهباسمهحقايليقونالذينهمفهؤلا..بهمأفخرالذين

أترولاالفاشلابنهأننىواتكتمشىءفىاسمهأستخدملاف!نىأنا

أحضرولاالأقارببيوتالىولاالنادىالىأذهبفلامجتمعاتهعلى

والناص..أصدقانهأوزملاثهمنأحدأمامأظهرولا..أفراحهم

ابنالهأنوالدىومعارفأقاربنانسىوقدحينبعدشى!ءكلينسون

صغيرتاجرأننىصحيح؟ذلكهولاينسىفلماذا..دراستهفىفاشلاَ

وكفاحى،وبعملىبالحلالرزقىأكسبلكنىالثعبانكقمحلىوأن

وأصرتهأبىاسموأشرف..الصغيرةأصتىعنبمسنوليتىوأقوم

معهم،وبأمانتىللناسمعاملتىوحسنواستقامتىوتدينىبأخلاقى

المجلاتوبعضالصحفبقراءةتعليمىنقصتعويضأحاولأنىكما

عائلاتأبناءمنوكم،صغيرةمكتبةبيتىوفى،باهتماموالكتب

ويسيئون..بأخلاقهمأصهميشرفونلامرموقةألقابوأصحاب

يومأأنحرفلمالعالمينربدثهوالحمدوأناوإدمانهم،بانحرافهمإليهم

حرا!لىعينىأويدىأمدولم..أسرقولم،المستقيمالطريقعن

وزباثنى،الجميعمعوعلاقاتىوعملىوأصرتىحياتىفىاللهوأرعى

فشلىاأبىلىينسىذلك-لكىيكفىأفلا،والصدقبالأمانةلىيشهدون
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البسيط،كحالىبسيطةاصنمنوزواجىالعامةالثانويةعلىالحمولفي

زيارتىعندواحدةمرةويستقبلنىعنىيعفوأنلهتكتبأن؟رجوك)نؤ

ثيئاَأنتظرولا..ضيئاَمنهأريدلاوأناخاصةالطببالأببابتسامةله

الشهرفىأومحاميدوعلى-أوراقأيةعلىلهأوقعلأناستعدادأتم-وكل

مديدطويلعمربعدالميراثمنبهايحرمنىلكى-أرادإذا-العقارى

اللاذعينوتهكمهبسخريتهفسلخىذلكعليهعرضتأنسبقوقد..

ابنهأننىأشعرأنهوأريدهماكلبأنإقناعهعنتماماَوعجزت..

..وكرامةوشعورإحساسله،آدم)بنىوأننى..الدراسىفث!لىرغم

فهل..أبىعلىولي!نفسىفعلىكذلككنتوإذا،)عاراَ"ولبس

الحياةلىتصفوحتىذلكفىتناشدهوهل..سيدىياعككئيرهذا

كفاحى؟ثمرةأجنىوبدأتأحوالىاستقرتأنبعد

وأنبلمنهأكثرهوماتستحقبل:أقولالرسالةهذهولكاتب+

وإقبالوالتوفيقالتعليممنحظوظهمفىيختلفونفالناسباصديقى

ورتتينبينهاتجدأنفيندرالواحدةالشجرةأوراقتختلفكاعليهمالحياة

وأمكانهشرفكانومهماالأحوالكلفىالإنسانلكن،تماماَمنماثلتين

الخلقىالتزامهوبمدىالثخصىبشرفهالاحتراميستحقإنماشأنهبساطة

تافهايكونانلايمكنالثريفوالإنسانالحياةومعالاَخرينمعوامانته

تحملأناولاأنتفتعلم.الحياةفىالتوفيقمنحظهكانمهماابداَ

ألاحتماممنمثلكومستقيموشريفمكافحب!نسانجديرهومالنفسك

شأنهجلىاللهمقامعلىاجزاءوأعَبرهالتكبرضدكنتإذاأنىفالحق
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أيضاَف!نىبثىءيغترأويتكبرأنشأنمنبلغمهمالغيرهلايحقالذى

بالنقصوالشعورمبررأىبلابالدونيةالإحاسضدالدرجةونجفس

الناسبينتماوتالحظوظانلمجردالأقربونالأهلوأولهمالآخرينتجاه

واحد.نبعمنمعاَنهلواالذينالواحدالأبأبناءوبين

تفسدخاصةحساسيةالإنسانيورثبالدونيةالإحساسأنذلك

معهالآخرينتصرفاتبعضتفسيرلإساءةوتدفعهأوقاتهبعضعليه

نقيةنفساَوتحملانسانلأىكراهيةأوحقدكلمنمبرألثهوالحمدوأنت

ومحبتهمقبولهمنيلفىصادقةبرغبةللاخرينتتطلع،صافيةوسيرة

الاقتناعوإلى..بالنفسالثقةمنشىءلىذلكرغمحاجةفىل!ضك

الكريمالتواضعبينإذنتخلطفلاواحزامهمالاَخرينبحببجدارتك

وبعدالشأنبتفاهةالإحساسوبين،شريفإنسانكلفىالمحبوب

لمف!نى،أبيكعنأما.ويشغلكيعنيكماكلفىمعانتناث!ذلك

عليهثابتاَومازالمنكيتخذهالذىالمتحجرالموتفهذاسرأبداَأفهم

.يومالىيوممنيتغيرالحياةفىشىءكلأنمعالسنواتهذهطوال

ماذالكن..والأرقىالأفضلدائماَيكونواأنلأبنائنانريدأنناصحيح

الطبيعيةقدراتهمحالتإذاأولهمنريدهفيماالتوفيقيحالفهملمإذانفعل

ومجتمعناحياتناعنونبعدهموننكرهمننبذهمهل،تحقيقهدون

منه؟نتبرأإعار"كأفه!موأصدقائنا

الحياةفىفشلهمأوالأبناءوتوفيقذلكنفعلأنلنايحقمنطقوبأى

بل..تجاههمواجباتناأوعليناحقوقهممنولالنابنوتهممنلايغير
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عثرتهمننقيلهانلىلهورجمايتنابعطفناأحقمنهمالضعيفلعل

فىوأبناؤنا،بهمواعتزازنالهمحبنافىأمامناالجميعيتساوىوبعدها

تحققأنلابددقيقةبحساباتنديرهااصتثماريةمشروعاتليسواالهاية

تفاوتوأين..بينهمالقدراتتفاوتأيناذ..دتةالأكثرنتائجها

قبلاللهب!رادةالتسيمأينثمالشخصياتاختلافوأين..الحظوظ

ن).،بقدرخلقناهشىءكل)ناأضأنهجلالقائلوهروبعدهذلككل

معتتلاءمالتىالمجالاتعلى-اكت!ث!افنعينهمأنهولأبنائنانملكهما

نأيمكنالحياةفىوالنجاحنجاحهمتحقيقفيهاويستطيعونتدرا!هم

الشهاداتأصحابعلىمقصورةكلهالشتعديدةمجالاتفىيتحقق

لمحينجسيماخطأحقكفىأبوكأخطأولقد،وحدهموالألقاب

لاالدراسىالتحصيلعلىقدراتكأنالملائمالوقتفىيكتشف

تنبهولوالعامالثانوىفىلكاختارهاالتىالدراسةنوعمعتتناسب

أنكلعرفالحياةفىرحلتهأبنائهكليكررأنعلىحرصهحمأةفىلذلك

ملاءمةبعدميقطعممابصعوبةوتنجحقليلاَوتستوعبكثيراَتذاكر

فيهفحققتمثلاَالفنىالتجارىالتعليمإلىولحرلك.لكالعامالثانوى

القالبفىليصبكعليكقساذلكيفعلانمنبدلاَلكنه.نجاحك

فىطريقهوفسادتقديرهسؤعلىأنتحاسبكثملكيريدهالذى

بهيعتزوشريفباركابنبكاعتزازهومنجنتهمن،بحرمانكالعلاج

منتصفحتىصباحاَالسابعةمنوإخلاصبجدتعملأنت،أبكل

الحياةمعوتتعاملبأمانةوأصرتكنفسكعنمسئوليتكوتتحملالليل

يرقىماوللاخرينولأبيكلإخوتكالحبمنقلبكفىوتحمل،بشرف
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وأللحقدمكانلاالذينالحقيقيينالبشربينصاميةمرتبةلىبك

تحققفلسوفصديقىياأنتكماسبيلكفىفامضقلوبهمفىالكراهية

وقتفىشأنهلهإنساناَتصبحولسرف،قريبيومذاتالباهرئجاحك

نجاحكليشهدبأبيكالعمريطولأنهولكأتمناهماوكلبعيدغير

قربكمننفسهحرمقدلأنهوليأسف..العقباتكلعلوانتصارك

تصلأنعلىاحرصاللهب!ذنذلكيتحققانوالىالسننهذهكلمنه

،قسوةأشدأوكالحجرظلأولكقلبهلانسواءالآنتفعلكماأباك

حسابهوفىأبيكوعلى،لهيكونأنقبلمعهتفعلماولربكفلنفسك

لكويفتحتصلهكمايصلكلمإنهذاالآنمعكيفعلماالحسابيوم

وبعض،لهتعطيهمابعضومشاعرهقلبهمنويعطيكرحمتهأبواب

مثلك.طيببابنجديرماهو
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العمر!ثمرة

حيرتىعنلكلأعبىالرسالةهذهلك

منبمخرجعلىلعرلمنوحاجتى

منوالخمسينالرابعةفىرجلأنا،مشكلتى

عقب.كبيرةحكوميةبوظيفةأعملالعمر

توجتسنواتبثلاثالجامعةفىتخرجى

ولموالسعادةالحبرحيقمنمعاوشهلنابالزواجعمىلابنةحبىتصة

المحنةمعاتجاوزلاوإنما،الولادةأثاءالأولوليدناوفاةحتىصفونايعكر

علىخوفاَالتجربةتكرارعدمعلىالعزمعقدتالولادةوبعد.مريعاَ

كانتزوجتىلكن،الأطباءأحدتحذيراتعلىبناءزوجتىصحة

إمكانيةفأكدوااَخرينأطباءواستثز..الإنجابالىبحنينتتطلع

عليهاالخوفيزايلنىلمذلكومع،اللازمةالاحتياطاتاتبعناإذاالحمل

بوءإقناعىتحاولهىوظلتالحمللتأجيلطويلاَوراوغتها..

الحملشهورومرتبرغبتهاسلمتحتىكاملةسنواتثلاثوصبر

نفسىلمتحتىطاغيةسعادةبحملهازوجتىوسعدتبسلامالأولى

فىالمتاعببدأتثم،الماضيةالسنواتفىالسعادةمنلهاحرمانىعل
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بلاراقدةالأخيرينالهرينأمضتحتىالحم!،منالأخيرةالثمهور

بأسبوعينالمتوقعموعدهاقبلالولادةجاءتثمالفراشفىحراك

دماءوتنسحبتذبلبهاوفوجئت..رهيبةبسرعةصحتهاوتدهورت

..بساعاتالولادةبعدجوارهلىربهااختارهاثموجههامنالحياة

جميلةصغيرةطفلةهى،الدينيوملىبهالتذكرنىغاليةهديةلىوتركت

لأقولصيعاَحياتىمنالعصيبةالفتزههذهوأتجاوز.الراحلةأمهامثل

ترلملطفلةعمرىمنوالع!ثرينالتاسعةفىأبانفسىوجدتأنىلك

عليهاأترددوأناوأصتىعمىأسنوتتبادلها،حنانهامنترضعولمأمها

..وأتأملهاألاعبهاالساعاتمعهاوأمضىفيهتقيمالذىالبيتفى

نأارو،الراحلةالجميلةأمهاوبينبينهاالشبهملامحاكتشافوأحاول

نسخةالعظيماللهسبحانبهاف!ذاملامحهاوتحددتالأرضعلىدرجت

عمرها!منعشرةالسابعةفىوهىأحببتهاالتىالرقيقةالماةمنأخرى

مرةلأتزوجعكوأمىأبىإلحاحتزايدالعمرمنالفزةهذهوفى

زوجتىشققةأتزوجأنهوإليهتوصلاالذىالمثالىالحلوكان،أخرى

اَخررأىلهاكانالشقيقةلكن.الجامعةفىلتوهاتخرجتالتىالصغرى

تحبنىأنهاصراحةوقالتهاشقيقتهامحلالحلولعدمعناعتذرتفقد

لهاتمنيتوانمامنهاأغضبولم..آخرب!نسانمث!غولقلبهالكنكأخ

شديداَغضباَمنهاغضبتامىلكن،ويريدهاتريدهمنمعالسعادة

وفاةوبعد.بعامينذلكبعداللهيرحمهاالحياةعنرحلتحتىوقاطعتها

فانصرفتللزواجقوياَحافزاَأجدولمعمىبيتفىابنتىاستقرتأمى
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خلالهاعدتأعرامثلاثةلمدةالخارجفىللعملوسافرت،عملىالىعنه

نهائياَفرجعتذلكمنأكثرعنهاالبعدأحتمللمثمابنتىلأرىمرتين

لرعايتهاوتفرغت،جدتهامعارضةركمبيتىفىكابتىوضممت

ارملرجلطفلةخدمةيرفضناللاتىالمربياتمعالأمرينوتاسيت

كنتذلكوخلال..صورةبأبشعلاشغلالىيراوغننىأو..مثلى

فىلزيارةخرجتوإذاالبيتا!لىبهاوأرجعالمدرسةالىبابنتىأذهب

لالىأذهبلاأصبحتحتىمعىأصطحبهالمشوارأولعملأوالمساء

معى.وهىالامكان

أخرىمرةالزواجفىفكرتالمربياتمعالديدةمعاناتىوبسبب

فىلىزميلةمنأكثرعلىنفسىوعرضتالنفسىالاستقرارلهالأوفر

وليسيتزوجلمضاباَل!نفسهاتريدلأنهامنهنرفضتنىمنفرفضتنىالعمل

الفور.علىفرفضتهنابنتىمعناتعيشألاأخرياتواشترطت،أبناءله

هؤلاءنظرفىكبرىبجريمةمدانأننىسيدىيااكخيلماولفتزه

هادئةأنهامع،سنوات6عمرهايتيمةطفلةلدىأنلمجردالزميلات

لهقريبةالعملفىزميللىرشحثم،معهايتعاملمنكلوتحبوجميلة

ورجبت،والعاشنالثامنةسنفىوبنتولدولديهاعمرىمثلفىارملة

اللهترعىأنسوىشئأأريدلابأنىشروطىعنسألنىحينوأجبتهبها

مطلبىعليهاوكررتلهاوقدمنى..لولديهاتحبهمالهاتحبوأنابنتىفى

ولا،محرومةطفلةتظلمأنضميرهايرضىولاأمأنهالىفأكدتالوحيد

إليهوفقتلمنوارتحت..المبدأبنفسأطفالهاأعاملأنإلامنىتطلب
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3خلالوتزوجت.لأطفالناوأماابامناكليكونانعلىوتعاهدنا

واصزحتبالخيرمبثرةالزوجيةحياتناوبدأت.بيتىلىوانتقلتشهور

ولتجاربى.وأحبتهماالجديدين)شقيقيهااابشألفتحينكثيراَ

وأسألهاكثيراَعينىعنتغيبطفلتىأدعلاكنتالمربياتمعالسابقة

وكانت،غيابىفىوأولادهازوجتىمعهافعلتعماوبينهابينى

منأستريحوبدأتذلكعلىربىفحمدتمطمئنةدائاَالإجابات

لىقالتكماروابطناتعمقلكىالأنجابفىزوجتىرغبتثم.هواجسى

ثمقليلاَفصدمت،يكفيناماالأبناءمنلدينالأنبشدةذلكفرفضت

شخصيةتنقلببهاف!ذا،الرفضعلىفأصررتذلكفىعلىتلحعادت

حرصهاوفقدتمعاملتىتسىءوبدأتوتزوجتهاعرفتهامنغيرأخرى

جداَفانزعجت،أمامىبعصيةابننىننهربداتثمالزوجيةحبانناعل

سخيفةوبأنهابالدلعابنتىتتهموبدأتتزلاعفلمعليهاتفقنابماوذكرتها

كانمماأكثرتفعلتكنلمأنهامع،تأديبهامنولابدبىالالتصاقوكثيرة

بها.وملتصقانمدللانأيضاَوهمايفعلانهطفلاها

وصبرت.باليأسأسلملمذلكومع،الحالإليهوصللماوحزنت

..الوفاقنقطةمناقتربناوكلماوطفليهالزوجتىرعايتىمنوضاعفت

عليهاواستعنت،بدأناحيثمنأخرىمرةفنعودبالانجابطالبتنى

فأجديومذاتأعودبىف!ذاعصبيتهاتزايدتلكن..فأيدونىبأهلها

عمافسألتها..عينيهافىجافةدموعوأثرابنتىوجهفىمتجمداَالرعب

زوجتىأنولاحظت..خائفةبأنهاوأحسستبشىءتجبنىفلمبها
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الانفراداسئطعتأنلىقلقاَوظللت..الأمرفىفشككتبتحفزنرقبنا

فىلسقهاقد،فلانة"مامابأنلىاعزفتحتىأطمئنهاورجتبابش

بغيرالثلاجةفتحتأنهاعلىلهاعقاباَالنارعلىسختهابشوكةؤراعها

ولم!عنهلىتحدثتإذااخرىمرةذلكتكرربأنوهددتهاأاستئذانها

ذراعهافىاللسعأثرعنوبحثت..ذلكسمعتحينبنفسىاشعر

بعدزوجتىتنامحيتلىبهاوتوجهتيدهامنوسحبتهاكمهاتحت

منأرتجفوانالهاوقلتابنتىذراعوكثفتوأيقظتها..الغداء

..3اللهعهدأهذا..؟عليهتعاهدناالذىاللهعهدأهذا:الانفعال

وطالبتهاالطلاقيمينعليهاألقيتنفسهاعنتدافعاوتردأنوقبل

كانتحتىالليليأتولم..االفورعلىبيتىومغادرةأشيائهابجمع

ونمت.بهماسضجدتالذينأهلهاوساطةفشلبعدالبيتغادرتتد

..لايفارقنىالوديعةأمهاوطيف..حضنىفىوابنتىالليلةهذه

التالية،الأيامفىبينناالوسطاءوتدخلجفونىتحتمنينسابودمعى

..كاملةحقوقهاوأعطيتهافعلتهمالهاأغفرأنأبداَأستطعفلم

نفستفعلوأنها..تربيهاكانتبأنهاإقناعىلمحاولاتهاوصمدت

الزواجمنيدىونفضت.صحيحغيىهذاأنمعطفليهامعالشىء

ابنتىمععمرىمنوالأربعينالواحدةفىراهباَوعثت،ذلكبعد

التىهىأصبحتحتىعامانيمضفلم،وخدمتهالرعايتهاونفركت

أضعافه،عمرهالىوالأحزانالآلامأضافتكأنماشئونىوترعىنخدمنى

شقيقىأوابىأوخالتهااستضافتهاأيامبضعةللسفراضطررتف!ذا
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اللهأودعهولشىءلشخصهاويحبهاب!لحاحيدعوهامنهموكل..المتزوج

المرةكانتوقد،الخيرلهموتطلبجميعاَالناصتحبانهاهوفيها

عرةالرابعةسنفىوهىحاولتحينفيهاع!نفتهاالتىالوحيدة

قلي!فونياَباب!ىتتصلأنهابعدفيماوعرفت،مطلقىوبينبينىالاعلاح

مستمرةوالصداقةبابننهاتنصلابنتىوأنابيننابالاصلاحوتطالبها

بينهماا

..شىءبكلنتصارححميمانصديقانونحنبناالأيامومضت

البعضمحاولاتحتى،حياتهافىيصادفهاماكلعنابنتىلىوتروى

أستقبلوبدأتجميلةضابةوأصبحتبالجامعةوالتحقت)عجابهالنيل

ذاتلىاعزفتثمفيهمالرأىفىدائماَونتفقعليهاواعرضهمخطابها

وتريدنىاقبلهأنوتريدنىلهايتقدمانوشكعل"إنسانا،هناكبانيوم

تسعدلنلأنهاتتزوجأنهىتستطيعلكىأتزوجأنذلكمنأهم

اوانانوعرفتذلكسمعتحينوسرحت.وحيداتركتنىإذابحياتها

مأتزوجتسواءبعادتهاسأصعدأنىلهاوأكدتحانقدبينناالفراق

وحيداَ.عثت

النظردونبهفرحبتظروفهلىوثرحنننظرهالذىالشابلىوتقدم

يحصلأنلىشقتىفىمعىيقيمأنعل!وعرضت..ماديةظروفلأية

أبىمعوأعيشالشقةلهماأتركأنعليهوعرضتبل،المننظرةشق!تهعلى

،ب!صراررفضتاب!شلكن،لمسكنهمايشقلاأنلىالقديمةشقتهفى

..الفرحةمنزفافهايوموبكيت..مسك!نىفىابشوتزوجت

الله.رحمهاأمهاوتذكرت
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وتفرغت،زوجهاوراحةراحنهازواجهابعدحباتىهدتوجعلت

ولعروسهلعملههويتفرغلكىالمحارةعلىتسلمهاالتىالشقةلاعداد

شهورخلالالشقة)عدادمنوانتهيتوالحنانالسعادةلىالمثشاتة

تم!نينهاالتىاللحظةوجاءتأناثمنأشتريهأنعلىاتفقناماواث!زيت

..الجديدعثسهالىابتىاننقاللحظةوهىنفسهالوفتفىوخشينها

وهممت..شىءكلعلىواطمأننتالشقةلىمعهماوذهبت

دموعها،منساخراَأناوتضاحكت..ابشفبكتبالانصراف

كادوما.عنهابعيداَجاتىأتصورلاالقلبمثقلبيقلىوعدت

وبعضالساخنوالخبزالجرائدحاملاَال!يهاذهبتحتىيطلعالنهار

مالهاوتدمتالبابلىقحتحينالفرحمنابتتىوصرخت..الجاتره

بالدخوللإلحاحهاالاستجابةرافضاَعملىلىوجريتالبابعلىأحمله

المساءفىوأزورهايومكلوأحياناَآخرلىحينمنذلكأكرروأصبحت

اليهتحتاجماكللهاواثترى..الجمعةيوممعىويمضيان..كثيراَ

وحملتتعطلتإذاالأجهزةلهاواصلح،والخضاروالدجاجاللحممن

والولادةالعلاجنفقاتأتحملأنعلىوأصررت،الأطباءعلىبهافطفت

جميلاَ،طفلاَحاملةبيتهالىوعادت.حياتهمقتبلفىشابزوجهالأن

لىوأضفتالجديدالوليدلهذاالحبمنجديدينبوعقلبىفىنانفجر

ومواعيدوأمراضهوملابسهالطفلتخصلذيذةجديدةشئونامثاغلى

..الختطعيمه

الحبيبةابنتىبزوجف!ذا..كئيراعليهربىوشكرتبذلكوسعدت
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الىالشكوىوهويومذاتبباللىيخطرولمأتوقعهأكنلمبمايصدمنى

حدودىواتجاوز..كثيرأابشبيتأزوراننىمنضقبقىولى..أهله

الالاتعملزوجتهأنومنعنهالمسئولالبيترببأنهأشعرهولا..معه

نأبعدالاشىءفىتتصرفولا..حياتهافىشىءكلفىبمشورتى

بثدةقلبىوخفقابسببىبيتهفىبرجولتهلايحىأنهومن،عنهتسألنى

وماهو:وتساءلت..صدرىعلىعبطثقيلبحجروأحسست

لابشزياراتىمنأفللأنهوالمطلوبانفعرفت..3منىالمطلوب

أسبوعكلعندىللغداءادعومافلالحالهماادعهماوانممكنحدأقللى

أشىءفىتستص!يركأألاعلىابمىأعودوأن

أتمالكفلم..عكومشفقمنىعرجوهرذلككلشقيقىلىوتال

يبدوانهلهقلتدمعىجففتأنوبعد،كالطفلالبكاءمننفسى

صغيرينشابينحياةفىفيهمرغوبغيىعجوزرجلأنىنسيتأننى

عليه.اللهيعيننىأنوأرجويريدماوسأفعل..

أسبوعبنلمدةزيارنهاعنامتعتثملابشزباراتىأقللوبدأت

طيعىغيرشيئاَهناكبأنهىواحست..علىمراكيفاللهيعلم

وضيقتزوجهامعقحدثت،بشىءأفدهافلمالمزالفىعلىوالحت

تبقىأنبينوخيرهاعليهاوتطاولفعلبمافصارحها،الخناقعليه

وحملتتزفلم)الطلاقوبينهورسمهاالتىالحدودفىبىعلاقتها

حدثمامنهاعرفتحينوفزعتالبيتلىوجاءتوحقيبتهاطفلها

زوجتهيستعيدلكىلاحضارهوذهبتفرفضتالعودةفىعليهاوألححت
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بهفوجئتبعثىءأنطقأنوقبلهناكفوجدتهأصرتهبيتلىوترجهت

ويتهمنىبفظاظةويعاملنىووالدتهوالدهأمامالظالمبالهجومعكبنهال

حاجةوفىنفسباَمربض-اللهسامحه-وبأنىابننىبيتسأخرببأنى

رجلحياتهاوفىتزوجتهقدابتىأنوهىالحقيقةأتقللكىالعلاجل

لسانىوانعقداعليهاالسيادةوحدهلهيكونأنحقهومناغيرهآخر

نأوأقسمأبوهفيهفصرخمنىالعرقوتصببوجهىواحمرالذهولمن

وهىالماءمنكوباَأمهلىوأحضرتأخرىمرةجرحىلىعادإنيصفعه

وبعد.الطائشابنهالكلامأحزنبألاوتطالبنى..حدثلماساسف

بزوجتهيعودلكىلاصطحابهجئتقدأنىلهمقلتففسىتمالكتأن

لأنهاابنتىمعاملةيسىءألابشرطقالوفيمافعلفيماأسامحهوأنىبيتهل

فيهاكانولوشروطهبكلألتزملأناستعدادعلىوأنىكلهعمرىثمرة

فتخاذل.وسعادتهسعادتهاعلىحرصاَالوحيدةابنتىمنحرمان

بيتهلىابتىأناأعيدأنمنىطلبئم..فصيرةبكلماتلىواعذر

لىترجعأنابنتىعلىوأقسمتالبيتلىواصطحبنىمعىأبوهفنهض

لاحتىنهائياَابنتىزوجقاطعنىاليومذلكومنحزينةفرجعتببنها

ابشلىالذهابعنفامننعتزبارةأولفىبجفاءوعاملنىليتهازور

سوىبابشىلايربطنىشقتىفىوحيدوأناتمضىالطويلةالأموأصبحت

معىالمكالماتتختلسكأنهابالبيتزوجهاوجودغيروفىالتليفون

يتذرعأنلابدترجعوحينوحدهماطفلهامعلآخرحينمنوتزورنى

منهاطلبتحتىعليهاوينكدمشاجرةمعهاويفتعلشىءبأىزوجها
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استعدادهالىوتبدىبلترفضلكنها،للمتاعبتجنباتزورفيألا

..بينناالمودةلاستمرارالوحيدالحلهوهذاكانإذازوجهامنللطلاق

منىيحرمهالأنهفهمتألمةلكنها،يحبهاوهوزوجهاتحبأنهامع

أرفضإننى..الحياةفىلهامنوكلوأمهاأبوهاوأنامنهاويحرمنى

أتساءللكنى..طفلهاوعلىسعادتهاعلىحرصاَالطلاقفكرةب!صرار

إلاعرفتهمنذلهأقدملموأناالحدهذالىابننىزوجبىيضبقلماذاحائراَ

وحرصىلابنتىحبىوهل.اليهواحدة)ساءةمنىتبدرولمالخيركل

هوومنهبلمنهابحرمانىعليهاأعاقبجريمةهووراحتهراحتهاعلى

عرفته3منذلىابنااعتبرتهمنوهوأيضاَ

لكنالأولىزوجتىوفاةمنذوراضياَصابراَأقدارىتحملتلقد

وبلاالوحيدةابتتىمنوالخمسينالرابعةفىوحيدرجلوأناحرمانى

أوقرارلىأخيراَابنتىتوصلتوقد..احتمالهعكيشقشىءسبب

..عكتطمئنلكىأتزوجأن)ماوهوب!صرارامامهتضعنىاختيار

علىاب!ىومازالتوحيدةوتعيشابناهاتزوجالتىمطلقتىلىوترشح

عليهوتصرالطلاقهىتطلبانوإما..الآنحتىبهاطيبةصلة

ناحيتى.منضميرهايستريححتىمعىللحياةوتعود

علاقتىتستمرانفقطأريدوإنماسيدىياذاكولاهذااريدلاوانا

حبهاهىلىوتقدموخدماتىوخانىحبىلهاأقدموأنطبيعيةباب!مى

أجعلأنأستطيعوكيف؟ذلكفىالصعبهوفماماكلبلاوحنانها

ب!ح!اسيعاملى-الأقلعل-أويحبنىسبببلايكرهنىانساناَ
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تنبههكلمةلهتكتبأنأرجوكهلوأخيراَ.كراهيةولاحببلاعادى

هذامثللايغفر-وتعالىسبحانه-الثهأنوالىيفعلماخطأالىفيها

العمل؟

آلامكلالإنساناستنفدكأناإلهىيا:اقولالريالةهذهولكاتب+

معاناتهإلىيفيفهاجديدةآلاماأفقهبضيقفاستحدثالمعروفةالحياة

تقصيرمنزوجيثمكوأننفهمقدإننا3وعذاباخهمالآخرينومعاناة

كيفلكنعنهاواهوائهبنفسهوانثغالهأنانيتهمنأوابتتهحقفىصهره

وخدمتهاابنتهحبفىصهرهتفانىمنشابزوجيشكوأننفهم

لإسعادهماحياتهكليكرسأنفىرغبتهومن،أيضأهووخدمته

الىالبعضكدالمفاهيمتنقلبكيف؟عليهماالحياةعناءمنوالتخفيف

ابنتهزوجاستضافمثلكلرجلالعرفانوأينالوفاءوأين..؟الحدهذا

عهنيابةالزوجيةمسكنلهليعدأجربلامقاولاوعمل..شهوراَبيتهفى

الصحفوزوجهالابنتهفيحملرهقاَنفسهويكلف..فيهبعروسهليهنأ

احتياجاتهمالهماويشترى،الباكرالصباحفىوالجاتوهالساخنوالخبز

ويفعل،ابنتهولادةتكاليفويتحمل،الأطباءالىطفلهماعنهماويحمل

تحبين(ولمنلك،طريقةوعلىخاطرطيبعنوكرامةحباذلككل

لشارلزمدينتينقصةروايةفىأحبلمنالمضحيةكارتنسيدنىلشخصية

والتطاولمنهوال!نفوربهالضيقهوذلككلعلى)عقابه،فيكوندبكنز

للتفريقالسعىثمالنفسىبالمرضواتهامهمشاعرهوجرحوإيلامهعليه

؟عمرهثمرةلهبالنسبةتمثلالتىابنتهوبينبينه
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الكهولماعرعلىأحياناَالثاببعضأقسىما..حقاَ

كلماضهمبعضتفعلهبماالآخرالبعضأجهلوما..وأحاسيسهم

ابالأحزانالمثقلةبالقلوبالجارحة

وفىبابنتكاهتمامكفىالشىءبعضبالغتقدسيدىياتكونقد

المؤلمةظروفكمنلكلكنالزواجبعدبكارتباطهاوفى..لهازيارتك

بعضالماضيةالسنواتطوالابمكرعايةفى)ترهبك،ومنالسابقة

عنهاوالتجاوزأسبابهابتوضيحكفيل،والفهم5،المبالغةهذهفىالعذر

لمابنتكزوجلكنالانمانيةالمث!اعرفىحتىدائماَمطلوبوالاعتدال

هذهأنفيعرفالنظربعيديكنولم..يعذرولم..للأسف)يفهم"

الهادرةالحياةحركةومعالأياممعتتجهسوفبزوجتهالاهتمامفىالمغالاة

لىمعهوالتكيفالجديدالواقععلىالاعتيادومعالجيدةوم!تغيراتها

حبفىالمبالغةأنافتراضمعوالطبيعيةالاعتدالإلىالضرورىاتجاهها

عرفهافى()المكروهاتمنوطفلهماوزوجهابهاوالاهتماملابنتهاب

وهولأيهاالابنةحببينيفرقبأنأفقهضيقلهيسمحلمكذلك

ولاآخرنوعمنحبوهولزوجهاالابنةحبوبينمفهومغريزىحب

عاطفىاحتياجمنهماكلالأن،الآخرعناحدهاولايغنىبينهماتعارض

أمامزوجتهوضعحينالأفقضيقفى)القمة"بلغوقدنحتلفوإنمانى

علىالاستحواذفىلرغبتهوسمح،وبينهأبيهابينالأحمقالاختيا-هذا

ارتباطهاومنأبيهامنعليهاالغيرةإلىالحدودتتجاوزبأنزوجته

منفهمتكمازوجتهيحبانه.ووحدتهظروفهمثلفىبهالطبيعى
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المحبوبمنيمتدالصادقالحبأنإذنعنهغابفكيف،رصالتك

وعدواناظلمااتهمكلقد؟صيدىياانتوأولهميحبهمنكلليثممل

حبكأنوالحق..منهالشفاءلىوبحاجتكلابنتكالمرضىبالحب

بعضالحدعلىزائداَكانولوحتىعليهكبارلاسوىحبلاب!ك

فىخفيةرغبةصاحبهفتحكمإليهأشارالذىالمرضىالحبأما.الىء

لىذلكادىولوالآخريندونبهوالانفراديحبمنعلىالاستحواذ

رغتهغيىعلىمنهمحرمانهوالىبهمالضروريةعلاتاتهنحطيم

اللاتىالسوياتكيىالأمهاتبعضاحياناَتفعلقدكماالشخصية

منهماكللتنفيرالمؤامراتفيحكنالابنأوللابنةالأنانىالحببنملكهن

أما.الشخصيةتعاستهذلكفىكانولوبهنلينفر.حياتهشريكمن

حقكبينيفرقرشيدحبلابنتكحبكبأنتقطعتصرفاتكفكلانت

وعلىونجاحهزواجهااستمرارعلىويحرص..عليهازوجهاوحقعليها

هووحدتهذلككلفىكانولو،طفلهاصالحوعلىزوجهامعصعادتها

حياتهامنانسحابكبدليلالصادقالأبوىالحبهووهذا.ومعاناته

ابنتكلشجعتذلكغيركانولوزوجهاارضاءعلىحرصامقاومةبلا

بينهما.للأصلاحإليهوسعيتاليهأعدتهاولمازوجهاعنالانفصالعل

واناليهيحتاجمنهوانهأالمسىالعلاجلىحقاَيحتاجاذنفأيكما

ماداملكن.احدبهيعيرعيبأليسذاتهحدفىالنفسىالعلاجكان

يعدللكىالنفسىالعلاجالىفعلأيحتاجأنهلهفسأقولسجالأالأمر

شاذةوليستطبيعيةاستجاباتفتصبحوالمشاعرللأشاءاشجاباته
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الحبهىلهأنتتقدمهالذىالأبوىللحبالسويةاستجابتهفتكون

ال!ثمكرهىجانبكمنللعطاءاستجابتهوتكرن،الكراهيةوليست

الانسانىللضعفاشجاباتهوتكون،والنكرانالجحودوليسوالعرفان

الاستنكارولي!ىوالتلبيةالفهمهىوتجاههابتكتجاهتبديهالذى

.والاستهجان

بعدأتحدثولمكأبظروفكوعنالنفسيةالناحيةعنتحدثتلقد

بديهية،لأنهاعنهاأتحدثأنينبغىولاالموضرعفىالدينيةالناحيةعن

)ثمايرتكبانهاب!كلزوجاقولفسوفبذلكتطالبنىدمتمالكن

وصدقاَ:حقاَ!الثهرصولقالفلقدابنتكوبينبينكبالحيلولةبثعا

وما"القيامةيومأحبتهوبينبينهاللهفرقوولدهاوالدةبينفرق)من

.الأنهذافىأيضاَالأبعلىينطبقالأمعلىينطبق

:تقولالتىالآيةكانتفقد.الكريمالقرآنمننزلتآيةاَخرأما

لاوهمكسبتمانفسكلتوفىثماللهلىفيهترجعونيوماأواتقوا

."يظلمون

بأعلىوالمستأسدبشبابهالمغزالشابأيهالايظلمون()وهم

طفلها،صالحوعلسعادتهاعلىوحرصهلابنتهبحبهمستضعف

هذهولولا،وحدهذلكأجلمنوصابراَمرغماَإذاكويتحمل

وأوراءكيسعىحتىظفرقلامةعندهتساوىكنتلماالاعتبارات

فمافيها،ماليسنفسكفىوتتصورلكباسزضائهتغترفلا.يسزضيك

لككانلماالشارعفىإنسانأحقرمننفرتلوعادىشابسوىأنت
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القلوبثمراتتجاهالقلوبضعفلكنهوالازدراءالتجاهلإلاعنده

الثمالةحتىالكأسنفسمنوتشربذلككلتعرفوسرفالعمروثمار

أرجوكف!نىسيدىياأنتاما.غيكعنالآنترجعلمإنالأيامقادمفى

يطمئنلكىفقطليس،وتتزوجالمخلصةابنتكلنصيحةتستمعأن

علىتستعينلكىأيضاَوانماتجاهكضميرهاويسزيحعيكخاطرها

تكونأنبأسولا،معاناتكعنكتخففعمربرفيقةوآلامكوحدتك

يحتاجوحيداَمنكماكلواصبحالظروفتغيرتأنبعدالسابقةمطلقتك

كثيراَالأمورتتحسنوسوفتزددولاسيدىياذلكفافعلالآخرلى

ابنتكقلبيسعدشىءأىعلىالاقدامفىتترلا)نك.بزواجك

نأوقبلالآنبزواجكنفسكوتسعدتسعدهالافلماذا..الوحيدة

ذلك؟منأكثرالعمربكبتقدم
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الساطعالقمر

امثلعمرى،منوالثلاثينالخامسةفى

لأبوينذكورثلاثةبينالأوسطالابن

فىاللهحدودترعىطيبةوأسؤكريمين

علىلثهوالحمدفثأناومعاملاتهاحياتها

المثلوعلىالخداعلانعرفالطبعاستقامة

مراكزاللهبفضلوشغلنامتفوقينجميعاَتخرجناوقد.والصراحةالعليا

كبرىب!ثركةبالعملأناوالتحقت.كريمةفاضلةحياةلناتىءجيدة

ترددتبينما،أبىحياةفىوالأصغرالأكبرشقيقاىوتزوجكبيربمرتب

انفىأمنيتهلهأحققأنبغير-اللهرحمه-ماتحتىالزواجفىطويلاَأنا

."وأشقيقتاىوأمىالأيامومضت.كأخوىأبنائىويرىزواجىيشهد

فىعكيلححن،الشقيقتينفيهماوجدتاللتينأخوىزوجتىاى

خاصةلمهمةتأديتىأثناءالتقيتتقريباَعامومنذ،جدوىدونالزواج

الباهربجمالهاوهلةأولمننظرىلفتتبفتاةالجهاتإحدىفىبالعمل

وأيضاَ،بمظهرهاالزاثدواهتمامهاالذهبىوشعرهاالممشوقوقوامها

فعدتاليهاونظراتىبهااهتماسهىولاحظتومرحهاوخفتهابنثماطها
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نفسىووجدت،لايفارقنىاذنىفىصوتهاورنينوصورتهابيتىالى

تعملالتىالعملجهةلىللعودةالأسبابأختلقغامضةبقوةمدفرعاَ

.الزواجفىفاتحتهامعهاقليلةلقاءاتعدةوبعد،إليهاوالتحدثبها

هذهمنىتنتظركانتأنهاثقةوفىبثباتضاحكةلىتقولبهاففوجئت

فيها!رأتنىمرةأولمنذالخطوة

اررالمحالالموظفبأبيهاأىبأسرتهاوعرفتنىبترحيبهاوسعدت

،الخارجفىيعملمتزوجاَأخالهاأنمنهاوعرفتوأمها،المعاش

انهاحيثمنأمىشخصيماعنتختلفوالدتهاشخصيةأنولاحظت

أسرتى،فىالمألوفكيرعلىكبيراَاهتماماَبمظهرهاوضهتموتتزينمتقحة

بكثيرأقلالبيتومستوىالاجتماعىالأصؤمستوىأنأيضاَلاحظتكما

الئمديدحماسىمنشيئاَذلكيغيرولم،عليهتحرصالذىالمظهرمن

وفاتحت.الأولىالوهلةمنومشاعرىقلبىعلىاستحوذتبمنللفوز

معهاسأبنىالتىالحلالبنتأخيراَوجدتقدبأنىفسعدواوأخوىأمى

قدوانىالساطعكالقمرجميلةأنهاعلىرأوهاحينوأجمعواالسعيدعشى

قدوكنت،الزواجأمورفىنتفاهموبدأنا.أردتمافوقونلتصبرت

علىاقزحتفتاتىوالدةلكنتمليكشقةبثراءفترةمنذلهاستعددت

وابنها،واسعةالشقةلأنمسكنهمفىمعهموأقيمالشقةهذهأبيعأن

ينتهىحينبأصرتهإليهاسيعودشقةاضزىقدالخارجفىالغائبالمتزوج

بلايسعدهاوسوفموظفةأمهالىقالتكماوالعروس،هناكعمله

نأكماشىءكللهاأعدتقدوالدتهاف!تجدعملهامنترجعأنشك
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ضيفين"5بصفتهماللابوينواحدةغرفةعداماكلهالناستكونالث!قة

بحماسالرأىهذاامهاقاتىوشاركت.فتاتىأمتعبيرحدعلعينا

فقبلتوالإقناعالحديثفىالساحرأسلوبهماامامالرفضأستطعوا

ذلك.علىوأخوىأمىاعزاضرغماتتراحهما

فىالتجديداتبعضإجراءالضرورىمنوكان،فعلاَالشقةوبعت

وتركيبالقديمالحمامبتغييرفقمتلىالزوجيةعشستصبحالتىالشقة

ب!عادةوقمتفاخرزانآروبمطبخالقديمالمطبخوتغييرملونحمام

،وتدمتلائقجديدبأثاثأثاثهامعظموتغييركلهاالشقةطلاء

وسعيداَراضياَذلكسبيلفىوأنفقت،كثيرةوهدايافاخرةشبكةلفتاتى

وبدأنا،معدودةأسابيعخلالبعتهاالتىالتمليكالشقةثمنكل

علىالتوقيعمنىتطلببأيامقبلهبحماتىففوجئتللزفافالامشعداد

مستقبلضمانبحجةكلهاشتريتهالذىالجديدبالأثاثلزوجتىقائمة

وأمام..الساحرالأسلوبنفسأمامأيضاَالرفضأستطعولم،ابتها

الزفافوتم.شىءاليهاطريقنايعرقلألافىورغبتىالسعادةالىئوقى

فنادقأحدفىالعسلشهرأجازةلقضاءوسافرناالابتهاجقمةفىونحن

والهجة.الحبأجنحةعلىنطيرونحنساحليةمديثة

بحجةمعهاكاملةزوجيةعلاقةب!قامةزوجتىلىتسمحلموهناك

لرغبتهاواستجبتبيتناالىعودتناحينلىذلكتاجيلوتففيلهاالخوف

استمرارفلاحظتالأجازةانتهاءبعدوعدناشىءصفونايعكرأنمحاذراَ

علاكراههاأوعليهاالضغطأيضاَأثأولم،مختلفةبأصبابمنىتهربها
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تتغيربدأتلىمعاملتهالكنالأياممعالخوفيذوباناملعلى،شىء

اختلائهاكثرةألاحظوبدأتالعسلأجازةمنعودتنامنقليلةأيامبعد

بحجةبجفاءزوجتىفقابلتهمللته!ةوشقيقاىأمىجاءتثها،بأمها

.افيهلناضيوفاَنستقبلأنلنامجقولاأصتهابي!قعلى)ضيوف"أننا

ففوجئتالأمر،هذاحولوبينهابينىخلافأولنشبانصرافهموبعد

ناأتخيلولمقبلمنأعهدهالمونابيةوقحةألفاظاَمعىتستخدمبها

وتكررتوصغيرةكبيىةكلفىتؤيدهاوأمها،بهاالنعلقتستطيع

بأننىواحهمتنىاحدهافىعلىفتطاولتذلكبعدبينناالصغيرةالخلافات

رغمذلكلإثباتالطبىللفحصمستعدةوبأنهاالرجولةمكتملغير

ضهربتالتىوهىدثهوالحمدالانجابعلوقادرالرجولةكاملأنى

علىأمهاوتوجهت،بهوتتمسكالطلاقمنىتطلببهاؤفوجئت.منى

لمبذيئةوألفاظعالبصوتلىيسىءمالهاوتالتوالدتىبيتالىالفور

أمامحدثمابعدنفسىووجدت.بيتناصقفتحتقبلمنتتردد

الزواجمنواحدشهربعدفطلقتها،الطلاقمنفيهمفرلاموقف

منذوتمنيتهاأحببتهاالتىالزوجةخسرتوقدوالدتىبيتلىوعدت

الغادرةالعروسشقةتجديدفىثمنهاوأنفقتبعتهاالتىوال!ثمقةرأيتها

منهأكئرماهوذلككلقبلوخسرت..لهااشتريتهالذىالأثاثوفى

بطريقةرجولتىفىالجميلةزوجتىطعتنىأنبعدالاعتباروهووأفدح

وظالمة.جارحة

جرىفيماوأفكرالغريبةالتجربةهذهأسزجعاحزانىعلىوانطويت

الذىخالتهالابنخطتقدأنهاسمعتحتىأيامتمضفلمفيهالى
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الوفاءعلىالماديةالناحيةمنقادراَيكنلملك!نهسنواتمنذوتحبهيحبها

الميمونالزفافتمحتىتتهىالعدةشهررتكدولماالزواجبمتطلبات

دفعتالتىالنوموكرفةاشزيتهالذىبالأثاثالغالىالحبيبلبستمتع

التىوالشقةلهاأهديتهاالتىوالهدايااختزلهالذىالملونوالحمامثمنها

النصيباصاحببهاليسعدمالىمنطلاءهاوأعدتجددكا

قيمةوما..ذلكبىفعلتلماذا..سيدىياهذاتتصورهل

زواجتجربةفتاةتخوضحتىمالمنتكلفمهماالشقةوتجديدالأثاث

العزمعاتدةوهى..ب!خلاصبهاالارتباطفىراغباَاليهاجاءب!نسان

قليل3بعدمنهالتخلصعلى

وطويتوالواجبوالأصولوالقيمالناسفىثقتىفقدتلقد

لىجر!بماوزملائىأصدقائىإخبارأستطعولمأحزانىعلىصدرى

ووجومى.حزنىعكلاحظواقدالجميعكانوان

بالضيقاحساسىيتخفففلمالتجربةهذهعلىشهورمضتثم

زوجتىأأىوشقيقتاىوالدتىوبدأت،الآخرينفىالثقةوفقدان

عرضفىوبدأنأخرىمرةالزواجضرورةعنمعىالحديثفىأخوى"

منتجاوبأىدونمزاياهنوشرحعكوالأقاربالجيرانمنفتيات

عنتعوضنىأن-خيركلجميعاَعناالثهجزاها-أمىوارادت.ناحيتى

فىلىوقدمتهموروثقديمبيتفىلهانصيبافباعتالماديةخسارتى

الزواجعلىالإقدامعلىذلكيشجعنىانعىونجرضاهماأخوىحضور

ولأخوىشرعاَجائزكيرذلكيكونأنمنتحرجاَقبولهرفضتلكنى
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خسارتىأعوضأناحبأيضاَولأننىالمالهذافىحقمنلىمامثل

.أخوىنصيبعلبالاصتيلاءولي!وعرقىكدىمن

لزيارتىدنرجتهالأصغرشقيقىجاءالأجازاتأياماحدوفى

ماونشانالأليمةتجربتىنسيانضرورةفىالصغرىأختىففاتحتنى

فىالاستمرارمنىتستحقلابطلتهاةالأفعى،لأنمالمنفيهاخسرته

النحو.هذاعلىأجلهامنالمعاناة

أهمتكنلمالمالخسارةف!ننيتهاوحسنلاخلاصهاتقديرىورنجم

ومالدىالناسأعزفىأملىخيبةجانبالىلاتقاسبلأصابنىما

عنفضلاَالخاصالتجربةهذهفىلكرامتىوإهدارمهانةمنأصابنى

ب!حكاممرتبةخدعةاكثافعنعجزت"مغفل"بأنىإحساسى

حقير.مادىمأربتحقيقفىلاشغلالى

البدايةمنالمخطىءأننىلىقالتشقيقىزوجةمعمناقثتىوخلال

دونفقطالممشوقوالقرامالأصفروالثعرالجمالاخزتقدلأننى

الدينى.والالتزاموالتكافؤوالأصلوالأهلوالأخلاقالجرهرلىالنظر

نامثلىالثهكتابويقرأويصوميصلىمتدينبثمابيليقيكنلمانهكما

وزينتهاملبهافىاللهترعىولادينهافروضتعرفلاممنيتزوج

يجبإنهلىوقالتتسكتولمتستسلململكنهابيننا،المناقشةواشتدت

فىمنهقريبةتكونبحيثبعقلهحياتهثريكةالعاقلالانسانيختارأن

الطرفينبينالطيبةبالعشرةثموالعقلوالعلمىالاجتماعىالمستوى

تبكىوهىوتركتنى،الزواجبعدبينهماالحبيترلدالحميدةوالأخلاق
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تمرالسنينلأنعكالمعروضةالزواجفرصأضيعألاب!لحاحوترجونى

صالحى.فىذلكيكونولنيجرىوالعمر

ولالىقالتهفيماأفكرحائراَووجدتنىوزوجتهشقيقىوانصرف

شىءكلوخسرتتزوجتلقد.مستقبلىفىصائبقراراتخاذأستطيع

أثمياءفىثقتىففقدتالأمورعلىوالحكمالاختارعلقدرتىونقدت

قراراتخاذعلىقادراَأعدولماصدقائىأقربفىحتىكئيرينوفىكثيرة

أعرفكلاأنىركموصديقلىاخبأنكأحسإننى.مصشتمبلىثأن

هلوأسألكيديكبينمثكلتىأضعف!نىولهذا..لكاقراهمماالا

يختارمنهوحقاَالعاقلأنمنالصغرىشقيقتىقالتهماهرالصواب

بلاانقدتلأنىلىحدثعماحقأمسئولاناوهلبقلبهوليسبعقله

السابق.زواجىفىوحدهقلبىوراءتفكير

التجربةهذهسينينىالذىالرحيدالحلهواخرىمرةالزواجوهل

؟المريرة

رأيهافى6الصغرى)شقيقتكمعأنا:أتولالرصالةهذ.ولكاتب+

باستسلامكمؤلمةتجربةمنلهتعرضتع!االشخصيةمسئوليتكحول

علىالتمهلأو،اختياركفىالعقلاستشارةبغيروحدهالقلبلنداء

الأولىالوهلةمنحبهافىوقعتمنشخصيةلدراسةمناسبةلفتزهالأقل

حبهابتأفيمنومكأنكرغباتهالكلوالاستجابةمنهالنزواجواندفعت

لنصيحةالاستماعأوللنفسمراجعةولامقاومةبلاعليكالجارف

أحدتعبيرحدعلى"الجنون)قرينهوالأولىالظرةفحب.الأهل
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تفاعلوليدهووإنماواحدةنظرةوليدليسالحبانذلكالمفكرين

وهذاالاَخرالطرفتجاهالطيبةوالأحاسيسللمشاعربطىءتدريجى

نارعلىينضجلكىوقتديحتاجواناواحدةلحظةفىيتملاالتفاعل

يفتحقدانبهارأوإعجابسوىفليسالأولىالنظرةحبأماهادئة

لكجرىوماإليهلايوصلوقد..البطىءالتفاعللهذابعدفيماالباب

كماشخصأىبهيبتلىقدواردواستثناء..القاعدةهذهعلىخروجهو

ويسبحمشاعرهوراءفيندفع،إنذارسابقدونبالمرضالإنسانيتلىقد

منيصيبماويصيبهالأخرىالاعتباراتوعشراتالعقلتيارضد

..وبلاءجهدمنالتيارضديسبح

الآخرالطرفلدىمتنبهاَ)عقلاَ،غالباَيصادفأنهكارثتهمنويزيد

مقاومة.بلايريدلماويوجههفيهفيتحكم..

فقدتقدلأنكالحظسعيدأخرىجهةمنصديضياأنكغيى

وتصبح.الأبدا!لىحبهامنكيتمكنأنقبلالعجيبةالقصةهذهبطلة

العمر،نهايةحتىمعهراحةولامنهشفاءلاالذىالمزمنداءك

استولىالذىالجارفالحبهذامنواحدةذرةلكتحمللمأنهافالواضح

بكضحتلمامنهشيئاَلكحملتولومرةلأولرأيتهامنذعليك

تدعيهماكانولوحتىفقطيوماَثلاثينبعدمنكزواجهاتجربةوهدمت

تضحىلاالمحبةالمرأةأنذلك،الصحةبعضبهأوصحيحاَعليك

وتحاولتساندهوإنماالسببهذالمثلالزواجمنأيامبعدأحبتبمن

اجتيازفىينجحأنالىوحنانهابحبهاوتحيطهمتاعبهتخطىعلىمساعدته
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ونداءالقلبنداءبينللاخيارواضطرتالجهودكلنشلتف!ذاأزمته

طولبعدلهاستجابتورباعليهاومريراَقاسياَالاختياركانالطبيعة

.كاء

ولاالرخيصبالتشهيروليسالاعتباروحفظالمشاعراحترامإطاروفى

المسبقة)المؤامرة"فكرةكانتوسواء.الجارحةالنابيةبالألفاظ

بهيستمتعلكىالأثاثوشراءالشقةوتجديدللزواجلاستدراجك

تزوجتكقدفتاتكأنأو،تماماَصائبةحينبعدالآخزالشخصا

منالماديةالمكاسبمنممكنقدرأكبرتحقيقفىراكبةوحدهبعفلها

نمرةلملىفتحولت..المواتيةغيرالظروفبعضالزواجواجهثمورائك

وهور!لهلايهتزمحزفقاتلبأعصابالمعبدبهدمواصعتئرسة

الوقتهذاخلالغنائممنلهاأتيحبمابالفوزراضية،ضحيتهبفنل

لممنللأسفصادفتقدأندُوهىواحدةالنتيجةف!ن..الفصير

أنتتستحقهوبما..وناءمنيستحقهبمالهاحبكتكافىءلمومننحبك

جدارتكمنولاتنقصعليكوقفاَليستمحنةأنهاواعتبارتقديرمن

وراءوالاندفاعالاختيارسوءمشكلةهىالنهايةفىفالمشكلة،واعتبارك

خطانامواطىءتلمسولمدروبهنعرفلمطريقالىوحدهاالمشاعر

ومادياَوانسانياَنفسياَالكثيرالتجربةهذهفىخسرتقدكنتف!ن.فبه

الخفيةألطافهامنوكانذلككلرغمعنكتتخللمالإلهيةالعنايةف!ن

الخسائروتتضاعفنهاتنجبأنقبلفتاتكحقيقةلككث!فتانبك

وفقدبالمهانةتحسفلماذا،كذلكالأمركانواذا،الأمورونتعقد
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لمجردوالأصدقاءالعلياوالمثلوالقيمالناسوفىالنفسفىوالثقةالاعتبار

اثعرطوفانمنلهحملتهمايستحقيكنلممنصادفتقدأنك

نأالفضلاءعندالخلافآدابتقتضيهبامعكيلتزملمومن.الطيبة

اقترفلأنهالاعتباروفقدبالدونيةيشعربأنالأحقهوالآخرالطرف

عاراَلي!إذ،والوفاءالشرفأهلأخلاقياتمعتعارضماكلمعك

ووصمةعارهملكنهدنيئاَاشغلالاَيستغلوهأوالآخرونيخدعهأنلأحد

غيرهم.دونهمجبينهمفى

أسبابوادرسصديقىياوبالناسوبالحياةنجفسكثقتكفاستعد

منتخلصثمللنفسخداعبغيروواجهها،الأولزواجكتجربةثل

مرةتزوجذلكوبعد..وشخصيتكأفكاركوعلىعليكتجربتكأثار

طبيعيةحياةتعيشلكىوإنماالأليمةالتجربةهذهتنسىلكىلاأخرى

منالآنوتحرمهاتستحقكأخرىلإنسانةالحياةفىوشريكوأبكزوج

وليسالطبيعيةولأسبابهلذاتهيطلبإنمافالزواج،فيكالعادلحقها

عنذلكبعدسألتنىف!ذا..مشكلةمنللتخلصأوتجربةلنسيان

هوالاختياراتأفضلبأنأجبتكالحياةلشريكالأفثلالاختيارأسلوب

فىيليهماوأن.العقلأحكاممعي!تعارضولمالقلبهوىماصادف

فيكونعليهيحتجأوالقلبيرفضهلاالذىالعقلاختيارهوالأفضلية

اسوااما،ازهارهاتتفتححتىورعايتهاالحببذورلبذرصالحةتربة

نفوراَمنهوينفرالقلبيرفضهالذىالعقلاختيارفهوالاختيارات

منفيجعلالعقليرفضهالذىالقلباختيارثمتغييرهفىأمللاراسخاَ
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فىلصالحهالعقلويحسمهمتعارضيننداءينبينللصراعصاحةصاحبه

.المعاناةمنوكثيرالسعادةبعضبعدالأحيانمنكثبر

خاطئةتجربةلكللأنثمنهابأداءوارضصديقىياتجربتكفتقبل

ثمناَكانوإن،بهونقبلضريبت!هنتحملانمنلابدثمناَحياتنافي

قبولب!باءيرفضمثلكالطبعمستقيمالقلبطيبلثمابوظالماَباهظاَ

إيثاراَبذلكرضياولوحتىلأخويهحقاَيقصبأنمنتحرجاَلهامههبة

حدوديرعىمتدينولثاب،محتهمنالخروجعلىمساعدتهفىوأملاَله

اختارهاممنكثيراَأفضلشريكةالحياةتهبهأنتأكيدبكلويستحقربه

إنسانأىتصادفقدالتىوالعقلالقلبذهوللحظاتمنلحظةؤ

فانطبقأهميةالأكثرالأخرىللاعتباراتالنظردونوحدهالباهرلجماالا

وأامرأةوجهيعجبهأنالرجلأخطاءأكبرمنإن:القائلقولعليه

.!إكلها،فيتزوجهانوامها

شخصيتهاأيضاَيتزوجإناأنهلىينتبهأندونلجمالهافيتزوجهااى

تنافرتمهماالعائلىوسطهافىالسائدةوالميموأصتهاومبادئهاواخلاقها

وأخلاقه.فبمهمع

أرجولكنى،الرجلفيهيقعكما،أيضاَالمرأةفيهتقعمشتركخطأإنه

فىيرغبلمنشريفاَحباَأحدعلىأوعليكأنكرأنىذلكمننفهمألا

أساسعلىالعمرشريكةلاختيارفقطالإنكاروإنماالحياةداركهان

وراءللاندفاعوأيضاَالأخرىللاعتباراتالنظردونوحدهالشكل

العقل.استشارةبغيروحدهاالعاطفة
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ويتألم؟يحسدرعلىينكرهالذىذافمنالنبيلالإنسانىالحبأما

راقبموباساندىجىالفرنسىللاديبالقمر،ضوء)فىقصةفى

صامتينؤيتصثميانوماوخطيبهااختهابنةمارينيانالأبالدينرجل

واهتما!وحبعطففىللاخرينظروكلاهما..الساحرالقمرضوء

:وقالالموقفشاعريةفمسته

هذابمثلأحاطهلما..الشريفالحبعنيرضىاللهيكنلملو-

االجلالمنالاطار

نإأحزانككلعنكتمسحسعيدةجديدةبحياةلكتمنياتىمع-

الله.شاء
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الغانب!عودة

منالجمعةبريدفىقرأتهماإليكالكتابةالى

الزوجية.حياتهاهدمتعجلتلأمرسالة

معحياتهامتاعبعلىكافياَصبراَتصبرولم

كبرتأنبعدابنتهافأصبحت،زوجها

الأصحياةلهالتوفراجلهامنتحتمللمأنهاعلىعسيراَحساباتحاسبها

علىالمؤثرردكوقرأتوالمجتمعصديقتهاأمامكرامتهاومْحفظالطبيعية

أنبعدمحنةأولعندالانفصالتتعجلأملأىالناقدةوكلماتكالأمهذه

تختلفالتىوحيثياتهاالقاسيةايأبناءمحكمةوعن..زوجهامنأنجبت

علىلتشيرقصتىلكاروىأنفأردت،وحيثياتنانحنمنطقناعنكثيراَ

فيها.الصائببالراى

خمسمنذتزوجت،عمرىمنوالعشرينالسادسةفىسيدةأنا

السابعةفىوكنت.سنواتبأربعالزواجقبللزوجىوخطبتمشوات

فزةلكتوحىوقد،عمرهمنالثلاثينفىهووكانعمرىمنعثرة

للأسفيتحققلمهذالكن،معهتفاهمعلىكنتأننىالطويلةالخطبة

فىعودتهفتراتهى،جداَقصيرةلفتراتإلاطوالهاأراهأكنلملأنى
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خلافاتناتكنلمالفتراتهذهخلالوحتى،بالخارجعملهمنالاجازة

يقيمماشيئاَهناكبأندائماَأحسكنتكما،الغالبفىتتوقفمعا

وقد.كنههأعرفلالكنىالخلافاتهذهوراءويكمنبينناحاجزاَ

الواضحةالاتفاقعدمبوادررغممعهالطريقواصلتاذنولماذاتسألنى

سنىصغرمنأتصورهفعطسوىالآنلذلكتفسيراَاجدفلابينكما

بسهولةإقناعىلهيتيحكانالذىوبينهبينىالعمروفارقوقتها،

له.غضبتماوأنسىالأمرفأتقبل..تصرفأىبمبررات

زواجىوبعد،الجامعيةدراستىمنالنهائيةالسنةفىوأناتزوجناثم

يقفالذىالغامضالشىءهذاحقيقةعرفتفقطيوماَعثربثلاثة

،جوارىإلىزوجىأجدفلمليلةذاتالفجرقبلصحوتفلقد.بي!ننا

منركنفىجالساَأراهبىف!ذاالحامالىلأذهبالنومغرفةوغادرت

بكلماتمجهولةانسانةويبثهاصبصوتالتليفونفىيتحدثالثمقة

لكنى،قلبىفىغائربجرحوأحسستعلىبهايبخلالتىوالهيامالحب

فراشىإلىوعدتشئاَأسمعلمبأنىوتظاهرتنفسىعلىتحاملت

التليفونفىالفجرفىزوجىهمسوتكررالصباححتىبالنوموتظاهرت

كرامتىعلىحفاظاَالأمرتجاهلاحاولوأنا،العسلشهرأيامخلال

..عليهالغيرةجحيممنأعانىأننىاشعرهبأنعليهضنَااو..

عنيومذاتعجزتأنلىظنونىتكذيببمحاولةنفسىوخدعت

شىءعنالخاصةواشيائهأوراقهبينابحثفرحت..غيرتىجماحكبح

عذابمنتعفينىأنتشألمالتىالمجهولةالغريمةهذهمعرفةلىيقودنى
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بعباراتمليئةمنهارسالةعلىفعثرت،العسلشهرفىحتىالئك

وعليهعليهاشديدبح!نقوأحسست،الجميلةالأياموذكرياتالحب

ولمشخصيتهاأتقصىوبدأت..وأهزمهاأسحقهاأنعلوصممت

ليسالرسالةخطأنالأولىالوهلةمنذلاحظتفقدطويلاَبحثىبطل

الربطومحاولةالاسترجاعمنبقليلمعرفتهالىوتوصلت..عنىغريباَ

زوجىأمنبهتنىالتىقريباتىاحدىأنهاوعرفت..الأحداثببن

فىاجازاتهفتراتخلالبهاابنهالاهتمامملاحظتهاالىفزةمنذنفسها

لىومطالبتهامنهالىوالدتهتحذيروتذكرت،بىاهتمامهمنبأكثرمصر

وقررت،الاَخريننزواتومننفسهمنوأحميهزوجىعنادافعبأن

صباىمنسنوات4استهلكالذىواختيارىحياتىعنالدفاع

بهوارتباطىبحبىأستعيدهانجاهدةوحاولت،الزواجقبلوثبابى

منىطلبحينذلكمنوتأكدت،الرودعلىمصمماكانلكه..

..أسبابهفىشكوكىورنجم،الزوجيةحياتنابدايةفىالإنجابعدم

ولم..منىيطلبهكانماكلعلىووافقته..ذلكعلىوافقتهفلقد

هذهأنمنوتعجبتحاضركلمةسوىحياتنابدايةفىمنىيسمعادعه

عكفيثورالأحيانبعضفىتستثيرهكانت..الجميعتريحالتىالكلمة

وأصبحتاحتملتفلقدذلكومع..بالسلبيةويتهمنىهائلةثورة

.اصبروكنت،الجحيمعذابمنعذاباَمعىيقضيهاالتىالإجازةايام

الزوجيةبيتوأغادر..عملهمقرالىعائداَويرجعتنتهىأنالىعليها

الكثير.عنىيخففالذىوأبىأصتىمعلأعث!
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ثم..طويلةانتظارفترات..ال!نحوهذاعلىمعهحياتىومضت

حتىمنهاأيامتمضىفلاالزوجيةبيتإلىوأرجعفيهايعودقصيرةإجازة

فقررت..فترةبعدبصبرىضقتأنلى..المعاملةوسوءالمعاناةتبدأ

طلبتثمطويلاَففكرت..معهإيجابيةوأصبحسلبيشمنأتخلصأن

أماميهتزبهوفوجئت..إجازاتهاحدىفىوجودهخلالالطلاقمنه

منشىءكأننىبعصبيةيصفعنىثم..يتوقعهلمالذىطلبى

تصرفاته.علىيعترضأنلهيحقلاالخاصة،تملكاتهة

بالأخرىعلاقتهأنتأكدتأنبعدخاصة..طلبىعلىوصممت

منأكثرمعاناتىكتمانأطقولم،العديدةمحاولاتىرغمقاثمةمازالت

زوجىإجازةوانتهت،الطلاقعلىووافقنىلأبىشىءكلفرويتذلك

الإجازةمنعودتهبمجردالانفصاليتمبأنواعداَعملهالىوسافر

فىوراغباًبينناجرىماعلىالندممبديارجعشهوروبعد،التالية

وكان..والتفاهمالحبمنجديدأساسعلىمعاحياتنااستئناف

عنلىإعلانههو،بالأخرىعلاقتهأنهىأنهوعلىصدقهعلىبرهانه

بل،إليهالعودةعلىووافقت.وقتأصعفىمنىالإنجابفىرغبته

معارضته.رغمإليهعودتىقبلحتىكبيربجهدأبىوأقنعت

واناإليهعدتبذلكلكوأعزفلكنى..معهحياتىلىورجعت

لا؟وساوسمنيتملكنىكانوماذا..أخافكنتمم،صنهخائفة

منبأنهأحسوأناالفراشفىجوارهالىأنامكنتذلكركملكنىأعرف

منى!ليتخلصيقتلنىأنجداًالمحتمل
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منهالانتقامفىأعماقىفىمكتومةولرغبة..هذهمخاوفىوبسبب

بىفعلماعلىيعاقبهوتعالىشحانهاللهبأنلأوههدرساألقنهأنأردت

..علمهدونالحملمنعاقراصاتناولفرحت،الإنجابمنبحرمانه

أراقبوأنايساورهالقلقفبدأ..بالطبعأحملأنبغيرالشهورومضت

ويطالبنىالانجابعلىقدرتىفىيشكبداثم..خفىبسرورتلقه

وجاءت،بزحيبلطلبهفاس!تجبت..الطبيبعلىنفسىبعرض

وحزنه(قلقهادواز،الإنجابعلىالكاملةقدرتىمؤكدةالتائج

خلالهاأحسستشهورومضت،خمةسعادةبذلكأيضاَوسعدت

وحناناَوحبارقةأكثرفأصبحكبيرحدلىلىمعاملتهتغيرتقدزوجىأن

فراجعت،بهلىيسمحوجدتهعملىفىيعارضكانأنوبعد.بى

الإنجابفقررت..معهالحياةتس!تمرأنالحكمةمنووجدتنفسى

بحبمعهحياتىعلىوأقبلتالحملمنعأقراصتناولعنوترقفتمنه

القلقوانتقل..أيضاَالحملي!تحققولممضتالشهورلكن.وحنان

كنتيوموذات..المرةهذهأنالىالسابقفىلهأصدرهأنأردتالذى

لماذاأعرفلابهخاصةطبيةتحاليلبينهافوجد!أوراقهبعضلهأرتب

وأرسلتهاالتحاليلهذهفأخذت..أعرفهأنيجبشيئاَبهابأنشعرت

قدوأنه..الانجابضعيفزوجىأنلىفأكد،ليراجعهاالطبيبلى

حينكيانىواهتز.ضروريةعلاجفترةبعدولكنينجبأنيشطيع

منعأقراصفيهاتناولتالتىالثهورعلىوندمت..ذلكعرقت

)ويمكرون:وتعالىسبحانهقولهوتذكرت..ضرورةدونالحمل
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صدرىإلىمكرىردقداللهأنوأحسست،الماكرينخيرواللهاللهويمكر

بىواستبد،تظهرفلم..شهربعدشهراَالحملبشائربقلقوانتظرت

وبشرنىمفاجىءبتعبيومذاتأحسستأنالىأكثرأوعاماَالقلق

الإجازةفىزوجىعودةوانتظرتبهوسعدت،الحملبوادربأنهاالطبيب

لملكنه،كثيراَبهسعدقدأنهلىوخيلوعاد،الخبرإليهلأزفبلهفة

المعاملة،سوءفىمعىعهدهلسابقعادحتىالإجازةمنأيامتمض

بالتوقفوطالبنى،حاملوأنافضربنىمرةذاتبينناالأموروتطورت

عملهلمقررجعثم،الجديدالقادملانتظارالبيتفىوالقبوعالعملعن

معىولادتىيحضرولم..عنىغائبوهوالولادةلحظةوجاءت..

زوجى.ولي!أبىهوآخرشخصسوى

الطويلةوحدتىفىرفيقىوأصبح..بهوشغلتففرحتابنىوجاء

منبكثيرمضياعامينالاَنالعمرمنابنىوبلغ،زوجىانتظارفى

عليهفحزنتشهورمنذأبىبوفاةصدمتثمالسعادةمنوقليلالعناء

أعيشأننىفاكتث!فتزوجىمعحياتىلأراجعوتوقفت،عميقاَحزناَ

..ومرهاحلوهاالحياةشئونلاركنىزوججوارىالىوليسوحيدة

ابنىأنجبتفلقد..الحياةأمورمنهامأمرأىفىيشاركنىلافزوجى

يكنولم،غائبوهو)أبىألدىالناسأعزومات..غائبوهو

فىعليهاعتمدكنتالذىالوحيدألرجلافتقادعنىليخففبجوارى

ابداَعيدينسىولاشثونىبكلويقومجيداَيفهمنىكانوالذى،حياتى

لىويقدم،لآخرحينمنأحبهالذىالطعامبنوعويتحفنىميلادى
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الميلاد،عيدوتورتة..العيدوكعك..الثريفالنبوىالمولدحلوى

وماولكن،بالتفاهةاجلهامنالبعضيتهمنىصغيرةأشياءتكونتد

التىالرقيقةوالمجاملاتالصغيرةالاهتماماتهذهإلامجموعهافىالحياة

دائماَغائباَكانذلككلفىوزوجى..يحبهبمنالإنساناهتمامتعكس

الخارص!.فىبعملهإلاولاعتم

والحزينة..السعيدةالمناسباتكلفىسيدىيادائماَوحدىإننى

إحداهاوفى،الاجتماعيةالمناسباتوحدىوأحضر..السواءعلى

فرحاَأحضركنتفلقد..تأملاتىوجددشجونىأثارلموقفنعرضت

وهو،لخطبتىيمدمأنفىرغبتهوأبدىالمدعوينأحدفرآنىعائلياَ

الذى!الشبحزوجىلأنذلكفيلهذنبولا!متزوجةأننىلايتصور

العائلى.مجتمعنافىرآهأنهأحديتذكرأولايراه

السندبرحيلهوافتقدت..وهواجسىنحاوفىأبىوفاةجددتلقد

كانماأسرأمنهاوظهررحيلهبعدأسرتىوتفككتالحياةفىلىالوحيد

ا!لىأبىوجودولولاالظهورمنويمنعهيحجبهأبىوجودكانومافيها

رحلثم،زوجىمعالحياةواصلتلماالماصةالسنواتطوالجوارى

أحتمكأعدلمأننىوهىعينىأمامصريحةالحقيقةفظهرت،الحياةعن

ولا..معىطباعهسوأحتملولاالدوامعلىغائبزوجمعالحياة

بيتفىأسرتىمعأقيمأنىمعللعملبالعودةلىالسماحرفضهأحتمل

هلأمرىمنحيرةفىالآنوأنا،عملىخلالمعهاطفلىوسأتركواحد

وهل..عليهوأصرالانفصالوأطلبأتوقفأو..الاحتمالأواصل
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للانفصالدوافعىيكبرحينالوحيدابنىيتفهمسوفذلكفعلتاذا

الرسالةكاتبةللأمردكفىقلتكاأنهأمالعذرلىويلتصىأبيهعن

بينالطبيعيةالحياةمنحرمتهقدأنىعلىيحاكمنىسوف،الابقة

وحيثياتلىلومهفىمنطقهوسيكون،وحدىتخصنىلأصبابأبوين

يفهمأنفىأملولا..وأسبالصمنطقىعنتماماَمختلفينعكحكمه

والعواطف.بالمشاعرالمتعلقةالأسبابالأبناء

لهأعزفأنعلىحقهومن..شديداَحباَابنهيحبزوجىان

الحياةمنيفيهولاشىءفىلاركنىولا..بىعتملالكنه،بذلك

فىرغبتىفىتوافقنىفهل،النقودوجمعالخارجفىعملهمنأكثر

عنه3الانفصال

نفسىضعفحالةفىسيطتىياأنت:أقولالرسالةهذهولكاتبة+

فىيمثلهكانمالكلوافتقادكأبيكعلىحزنكبسببالآنشديد

.حدودبلالكمخلصوعطاءوأمانأمنمنحياتك

لايكونالطارئةالنفسيةالأزماتأوالشديدالحزنحالهَفىوالإنسان

الصائبةالقراراتاتخاذلهيتيحالذىالهادىءالعقلانىالتفكيرعلىقادرأ

منوالغضبالحزنأنبحققيللهذا،حياتهفىالمصيريةالأموربثمأن

وأيتهيبهمابعضالأنسانعلىيهونلأنهالأول،الليمالتفكيرأعداء

مراَكانمهماالحياةفىآخرشىءأىأنبدعوىحياتهعلىتأثيرهيخشى

وجدانيةحالةوهىعلبهوحزنالإنسانفقدهماتسوتهفىيضارعلن

المعلوموقتهفىالحياةفىشىءكليشهىكماتنتهىوحينتدوملامؤقتة
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بعدبسهولةفيهيفرطلاقدفيمابحزنهمتأثراَفرطقدأنهالإنسانيكتشف

لللأنهالسليمالتفكيرأعداءأكبرمنأيضاَوالغضب.الأحزانهدوء

فيدفعالبصيرةويعمىالعنيفةالانفعالاتعلىقبضتهويرخىالعقل

تفكيرهصفاءيستؤحينانفعاليةقراراتمنعليهيندممالاتخاذالانسان

العظيمالايرلندىيبالأقالكماالغضبلأنبعدفيمانفسهوهدوء

كذلكالشديداوالحزن.،العقلشمعةتطفىءهوجاء)ريحشوبرنارد

حياتهأمورفىيفكرأنلعاقللايجوزالهوجاءالريحوفى.تقديرىفى

بأنالحكمةتطالبهوإنمامتعجلةحاسمةقراراتبشأنهاويتخذالمميرية

..العاصفةهدوءينتظرثم..ملجأبأىالهوجاءالريحمنيحتمى

نأوهو..البدايةفىبهأنصحكماوهذا..باتزانشأنهفىليفكر

نأيلىالوحيدطفلكومشقبلحياتكيمسقرارأىاتخاذنؤجل

واطمئنانكصلامكوتسزدىالحاليةال!نفسيةمحنتكآثارمنتتخلصى

..حينبعد

القاطبعضأمامكأضعأنالمفيدمنيكونفقدذلكتفعلينوحين

ب!ذنالقادمةحياتكبشأنصائبقرارلىالتوصلعلتساعدكالتى

،الحياةشئونكلفىباستمرارزوجتهعنالغائبالزوجعنفأما.الله

العمللأننهايةمالاإلىيستمرلنأنهإلاخاطئاَكانوانالوضعفهذا

يومذاتزوجكإليكيعودأنولابد.طالتمهماقصيرةرحلةالخارجفى

عاركتكالسنينوخبرةالحياةعليهوتفرضمعاشملكماويحتعتريب

شمليجتمعأندائماَأفضلكنتوإذا.معظمهاأو،لحياةأموركلفى
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ربإرادةمنأقوىموانعذلكدونتقفمالموالزحالالحلفىالأص

اتخاذولايجوز،مؤقتوضعالنهايةفىهوعنكزوجكغيابف!نالأسن

الميسورومنيدوملنوضعإلىاستناداَطفلكحياةيمسمصيرىقرار

رحلةتنتهىأنلىعليهبالصبراوعملهمقرفىبهباللحاقاماتغيبره

ببعيد.لشيومفىالغربة

عنالمستقبلفىلك)محاكمته"منتتخوفينالذىابنكعنوأما

اعتباراتبسببأبويهبينالمستقرةالحياةمنحرمانهعنمسئوليتك

أصحابمنأنكعلىدليلأكبرنفسهالتخوفهذاف!نبكخاصة

الشخصيةسعادضهميطلبواأنلأنفسهملايبيحونالذينالحيةالضمائر

وكابحدائماَالفضيلةحارسهووالضمير.أعزائهمتعاسةحسابعلى

ومصلحتهمالآخريناعتباراتتتجاهلالتىالفرديةوالنزعاتالركبات

بسعادتهالتضحيةمنابنكعلىخوففلاداخلكحياَصوتهومادام

لكمحاكمتهمنعليكخوفولاالخاصةاعتباراتكلحسابواستقراره

بدايةفىتحملتقدأنكجيداَتعرفينأنكخاصةاللهباذنالمستقبلفئ

طلبفىالحقيعطيككانماطفلكتنجبىأنوقبلالزوجيةحياتك

لانفصالكيكونأنوبغيرأحديلومكأنبغيرزوجكعنالانفصال

مئماكلمنواجهكماوتجاوزتتفعلىلملكنك،صغيرةضحيةعنه

لزوجكعودتكتبعاتيتحملأنالعدلمنليسبريئاَطفلاَوأنجبت

العجزوإعلانالنفسلمراجحةالترقفوتبعاتأبيكإرادةغِرعلىحتى

.الحياةا!لىبهالمجىءبعدالاستمرارمواصلةعن
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عنبالانفصالالتمسكعلىتقدرىلنف!نكتقديرىصحو)ذا

بعدالنفسيةظروفكارربالاضافةأتصورفيمالكنكالنهايةللىزوجك

لكالسماحزوجكلرفضوغاضبةللعملالعودةفىراغبة،أبيكرجل

شخصيتهفىطيبجابعنيكثفقدنفسهالرفضهذاأنمع.به

منكثيرعلىالشديدواعتراضىادانتىورغمتتصورينماعكسعل

الامتناعمنكلايطلبأنهذلك،الزواجبدايةفىخاصةمعكنصرفاته

وإن!ا،معكمقيمغيرلأنه..هولرعايتهلتتفرغىمؤقتاَالعملعن

بواكيرفىتأكيدبكلاليكتحاجالذىطفلكلرعايةتتفرغىلكى

ساعدهيشتدأنلىالعملفىرغبتكعنتصبرىأنالسهلومن،عمره

زوجك.مناعزاضبغيررغبتإذاللعملتخرجينثم

الخطبةسنواتطوالخطيبكمعخلافاتكعنلىرويتهماأما

زوجكارتباطوعنذلكرغممعهالزواجلمشروعواستكمالك..الأربع

شهرمنقيلةأيامبعدلكوخيانته،بأخرىالقلبمشغولوهوبك

لي!أنهأحياناَأشكأكادأنىسوىعليهتعليقمنلىفلش!،العسل

يفعلهماالأحيانبعضفىبحياتهيصنعمنجميعهاالحيةالكائناتببن

يتجنبهاأنعليهأسهلكانماومعاناة..وخرابدمارمنبهاالإنسان

الذىالوحيدالكائنعلمىحدودفىفهومعهمقاساتهاالآخرينويجنب

ومعللنهايةفيهالمضىفىأعماقهفىراغباَلشىطريقفىأحياناَيمضى

أنهكمافيها،لهحيلةلابقوةمدفوعاَوليسب!رادتهفيهيسيرفهوذلك

ثملأنثىقلبهيهبقدالذىالكاثناتكلبينالوحيدالكاثنبالتأكيد
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مالاوهوعشهمعهاويقيماليهاليسكناخرىأنثىنفالوقتفىيختار

حتىولاالأليفةأوالكاصرةالحيواناتولابأنواعهاالطيورللعجبتفعله

والقدرة..بالعقلالكائناتهذهكلعنميزهقداللهأنمعالأسماك

روحهفىغرسهاالتىالحرةوبالارادة..التاريخدروصاسزجاععلى

عنهحدثتنىماأماالآخرينوخيرخيرهفيهمال!نفسهبهايختاربأنوأمره

فىتلهفكرغم،منهالحملعنبالامتناعزوجكمنالخفىانتقامكمن

ذكرنىفلقدفيهرغبتأنبعدتأخرهمنوخوفكقلقكثم،عليهالبداية

جورجالانجليزيةللروائيةمارنر،)سيلاسروايةفىجاءتموحيةبعبارة

وتركهاوتجاهلهاالبدايةفىالصغيرةطفلتهأنكرابلسانعلىإليوت

ثمالاجتماعىوضعهعلىذلكيؤثرلاحتىكريبرجلرعايةفىتنشأ

وضاقمنهاالإنجابمنربهفحرمهاجتماعيابهلائقةزوجةمنتزوج

أصبحتأنبعدابنتهيستردأنفأرادبوحدتهقليلاَالعمربهتقدمأنبعد

فقالإليهالعودةوترفضالمرةهذهئنكرهمنهىبهاف!ذايافعةكادة

ومتأسياَ:متعجباَ

وضعىعلحرصازواجىقبلأطفالاَانجبلمبأنىأتظاهرأنأردت

الزوجةمنتزوجتحينالانجابمنبالحرمانربىفعاقبنىالعائلى

استردادها!أردتحينابشمنحتىوبالحرمان..الراقية

)خيرشأنهجلبأنهلكتذكزلهكانتإنسيدتىياربكفاشكرى

بالقلقوخزتكصغيرةشوكةتتجاوزولموبسيطةهينة..،الماكرين

وهداياالجميلبطفلكعليكمنثم..فقطعاموبعضعاماوالخوف
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حياتنافىنفكرألامناتستحقوهىسيدتىيادائماَثمينةغاليةالسماء

يعرفومنومستقبلهمحياتهمفىوالعادلالصائبالتفكيرعنبمعزل

وخيرامرهوصلاحخيرهفيهمالىدائ!اَربهيرثدهقدرهحقويقدرهذلك

الله.ب!ذنوالمستقبلالحاضرفىأمرهموصلاح-لهالسماءهدية-أعزائه
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الأخضر!العود

الصغيرةأصتىقصةلكأروىأن

أبى-ماتلقد..هامأمرفىواستشيرك

فىزوجةوراءهوتركتاجراَوكان-اللهرحمه

فىأكبروابناعمرهامنوالأربعينالخامسة

بناتوثلاثعمرهمنوالعشرينالحادية

سيدىياوأنا.عمرهامنالعاضزفىوصغراهنعشرةالتاسعةفىكبراهن

أكملأنقبلانامنلكأقوللنلكنى،الثلاثالبناتهؤلاإحدى

وأحبتهبالمعروفأبىعاشرتطيبةبيتربةأمىوكانت.القصةلك

ثمالحزنهدهاحتى،ماتحينعليهوحزنت،دائماَواحترمته

..رسالتهامعناوتشكملتحمينالكىنماسكت

أوروباالىبالسفرويحلمشهورقبلتخرجقدكانفقدشقيقنااما

يرجعأنشرطعلبالموافقةأبىووعده،مستقبلهويبنىهناكلبعمل

وهولأبىالأجلجاءإذاالبناتوأخواتهأمهعنمسئوليتهويتحملفرراَ

صحةتملئاَعمرهمنوالخمسينالخامسةفىأبىوكان..الخارجفى

وإحساسهرجولتهالىمطمئ!ناَهذهرغبتهعلىأخىفوافق،وشباباَ
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وبدأمعهليعملويعودشهوربعدالتجربةفىيزهدأنوآملاَ،بالمسئولية

أبىلهوأحضرالسفروجوازالتأشيرةعلىوحصلالسفراجراءاتاخى

..الدولارات

لىشهرمنويؤجله..شقيق!ناسفريعطللآخرأولشبظللك!نه

الأجل.بدنويح!ىكانفكأنما،بوفاتهفوجئناانالىآخر

مأعنالميلةمسئوليتهوواجه،الفورعلىأحلامهعنأخىوتازل

والضرائب،بالديونمثقلةبتركةففوجىءأبىعملوادار،شقيقاتو3

و)نا..أبىحمايةفىونحننترهمكناكاأثرياءلسناأنناحمياَواكت!شفنا

حالهموهؤلا،التعففمنأغنياءتحسبهمالذينالناسهؤلامننحن

فيقوونأغنياءهمفلا،الفقراءمنالناسبسطاءحالمنكثيراَأصعب

فيتقبلونبسطاءهمولاوحياكممظهرهممتطلب!اتمواجهةعلى

نفسية.أزماتأو،حرجبلالهمالناسمساعدة

التىمواردناجفتفقد،واحدبعامأبىوفاةبعدحالناهوهذاوكان

الديونبعدالتجارةانكماشبسببكثيراَدخلناوقل..الديوناشنزفتها

شديدةبصعوبةإلارمقنالايسدمنهايأتىماواصبح..والضرائب

لهنبكىونحنوأمى.معينولاسندبلاوحيداَالحياةيصارعوأخى

أخضزا)عودأمىقالتكماوهوالقاسيةالدنيايواجهوهو..وعليه

الليليبيتكانحتىالضغوطعل!اشتدتوقد،بعدنموهيكتمل

والاقيمتهدفعمنلابدشكاالصباحفىعليهلأندموعهتسحمؤرقا

78

http://www.al-maktabeh.com



أيامأوعثناللأسفوالمحكمةالنيابةطريقعرفوقد.للنيابةقدم

والسرور.البهجةإلايعرفلابيتناكانأنبعدكئيبةسوداء

والأقارب..الأهلعنظروفنانتكتمونحنذلككلجرىوقد

معاناةمنوزادشىءلايحبسها،الضيق)رائحةكانتوإن..والجيران

بهور،أبيناوفاةقبلمخطوبةكانتالثلاثالشقيقاتكبىىأنشقيقى

لابماإليهتزفأنويجب،الحالمستورتاجرابنةوهىخاطبهاوخطبها

فىكانتالوسطىالأختوأن،زوجهاعينفىيرخصهاأوكرامتهايجرح

للكتبكبيرةمصاريفلىوتحتاج..العمليةالكليات)حدى

وخلافه.الخصوصيةوالدروس

طلباَ،لهايردلاالتىأبيهادلوعةكانتفقدالصغرىالأختأما

منالإمكانبقدراستثنائهاعلىاخىفحرصطفلةوهىأبوهاومات

تريدماتطلبجريئةفنشأتنفسهاعلىالأصنفرضتهالذىالتقشف

..احدلهايستجبلم)ذاوتغضب..ظروفلأىتقديرأرحرجبغير

شىءكلغيرتقاسيةطويلةسنواتسبعشقيقىعاشالعناءهذاوفى

وحيويةصحةيتفجرانيقاَمرحاَشاباَكانأنفبعد،وحياتهشخصيتهفى

وتحولشعرهوصقط..وجههفىوالهمومالكاَبةاستقرت،أببهوفاةنبل

بأىالتأثرسرعةعادةواكشب..م!تجعدجافعودالىالأخضرالعود

خلسةالبناتاحدىأوأمىفيهتراهلايوميمضىلايكادفكانشىء

آلاممنيعانىبدأكا..غرفتهفىب!نفسهمختلِوهوخديهعلىودموعه

ماوكثيراَ،التقيؤفىوالرغبةبالغثياندائماَويحسمعدتهفىثديدة
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.الحمامفىمعدتهفىمايفرغوهوصوتهعلىالليلفىصحونا

قدأنهوعرفالطبيبعلىنفسهعرضأمىمنشديدإلحاحوبعد

صحتهمندفعهالذىالثمنهوهذاوكان..المعدةفىبقرحةأصيب

الكبرىالأختوتزويج..الديونوتسديدالمسثوليةتحملفىلإنجاحه

تكاليفلكلأدائهجانبلىمشرفةامكانياتمنيشطيعمابأقصى

دائاَرفضتالتىالصغرىالأختوتعليم..الوسطىالأختدراسة

ماكلهأصعبلهتمثلوأصبحت،مطالبهامنمطلبأىعنالتنازل

عشرةالسابعةسنففى..تعبهثارويجنىأنفاسهيلتقطبدأأنبعد

صيئةوسمعتهدراستهفىومتعثرمستهترجامعىبطالبتلتقىأنهاسمع

وبدا..ح!الهفىمرةلأولوضربهاوجههافىوصرخ..وواجهها..

منويبكى..ليراقبهاتجارتهويتركوالدخولالخروجفىعليهايضيق

شبهبينهماالاشتباكوأصبح..وعدتهباتلتزملمأنهايعرفحينالقهر

أنبعدالعامةالثانويةفىورسبت..تخافولاترتاعلاوهى،يومى

العامفىعليهارقابتهوأحكم،الكثيرالخصوصيةالدروسفىكلفته

بصعوبةفنجحت،لاتخرجحتىالبيتفىبالمدرسينوجاءهاالتالى

.عالبمعهدوالتحقت

ليخطبهاالطالببهذاإليهتجىءبهاففوجىءقليلاَيسزيحوبدأ

لسوءعليكأوافقلاإننىبصراحةلهوقالشقيقىورفضه.أهلهبدون

لأنمستعدلكنىاليكأرتاحلاوأنا،دراستكفىمتعثرولأنكسمقك

وجئت..دراستكوأكملتجادأانساناَأصبحتإذافيكرأ!أغير
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..شقيقهاعلىالصغرىالشقيقةوهاجت.أختىلخطبةاهلكمع

يكملهالمأودراشهأكملسواءتتزوجهسوفأنهاوقاحةبكلوأعنت

والغثيانءالقىنوباتوازدادت،بيتناعلىوالشقاقالنكدوخيم..

"تربيها،للأيامويدعهاوصحتهنفسهيرحمأنترجوهوأمىشقيقناعند

عليها.يحافظأنلابدرقبتهفىأمانةأنهايقولوهو..

خطبتحينفرحبأىنشعرلمأنناحتىوطالالصراعواستمر

فضائحناخطيبهاعننك!تمأنهوهمناكلوأصبحالوسطىالث!قيقة

يستريحلنإنهويقول،يتزوجولميخطبولمالثلاثينمنشقيقىوانزب

وبعد.حياتهمثكلةلأنها-الوسطىقبل-الصغرىالأختزوجإذاالا

الصغرىبالأختفوجىءذلكوخلال،نفسهعنيبحثسوفذلك

دراستهقطعالذىفتاهامنوتتزوجبالمعهددراستهاستقطعأنهاتعلن

بواسطةصغيرةبوظيفةالخليجدولاحدىفىوعملسنواتثانىبعد

الأخأعيتأنوبعدجديدمنالمثاكلوانفجرت..هناكالمقيمخاله

منهايطلبولامنهزواجهاعلىموافقأنهأعلنهامعهاالحيلالأكبر

ثمفقطعامينسوىانتهائهاعليبقلمالتىدراستهاإكمالسوى

الدراسةوتقطععاماَالامتحانتؤجلأنعلىفأصرت..بزوجهااللحاق

اتهمتهلهاشقيقهانصيحةفىالحكمةوجهتتبينأنمنوبدلا..وتتزوج

وفساتينبجهازتطالبهلاحتىزواجهايعرقلبأنهوشقيقتهأمهامام

فىحقهااغتالبأنه-لسانهااللهقطع-واتهمتهبلالخ..العروس

وتسافر!تتزوجلكىبهوطالبتهأبيهاميراث
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ونهضنوبكينفيهاصرخنحتىذلكوال!ثقيقتانالأمسمعتأنفما

ستلقىبأنهاوهددتالهائجةكالنمرةفوقفت،صوتهاليكتمنإليها

التأثرمنشقيقنالسانوانعقد.احدمنهااقتربإذاالنافذةمنبنفسها

منكبرىءف!نىتريدينمابنفسكافعلى:حينبعدذاهلاَلهاقالثم

..لكوصأعطيهمنهنصيبكفقدرىالميراثأما..الدينيومفى

يريد.مااللهوليفعل

فساتينمنإليهتحتاجمال!ثراءمحدداَمبلغاَالمتمردةالشقيقةوطلبت

طلبحياتنافىمرةلأوللكنهطلبتمماأكثرشقيقهافأعطاهاوملاب!

مننصيبهاعلىحصلتقدوبأنهالهبتسلمهاورقةتستكتبهاأنأمىمن

الأمعليهاوشهدتالورتةوكتبت.شىءذمتهفىلهايعدولمالميراث

وسافرت،بالتوكيلالمحبوبفتاهاالدلوعةالثقيقةوتزوجتوال!ثقيقتان

وتمالفاخرةبالملابسعملةحقائبهاومعهاالأبيضالزفافبفستانإليه

تحملوقد..لايتكلمصامتوشقيقنا..كئيبجوفىذلككل

ازدادسفرهاموعداقتربوكلما..حزينوهوزواجهاعقدفىمسئوليته

والشقيقتانوالأم..والغثيانءالقىنوباتوزادتوانطواءاك!اباَ

فلم،سفرهاقبلوتسترضيهلشقيقهاتعتذرأنالمدللةالفتاةعلىيلححن

نأخاطرهاتكلفولمبرودفىمسافرةوهىصافخهأنسوىمنهايخرج

بكلقيناتسزضيه

وكتبتالقرحةعمليةلاجراءالمست!ثمفىدخلبأسبوعينسفرهاوبعد

بهتتصلأوفيهلهتعتذرطويلاَخطاباَإليهتكتبلكىشقيقتهاإليها
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لهتقولسطورعدةمنقصيرخطابالايدهامنيخرجفلم،تليفونياَ

عليها.يردولمطويلصبربعدتجاههاقلبهفانسد11سلامتكفي

.بالأصت!تصلحينالتليفونسماعةرفعيتجنبوأصبح

تحضرولمهدوءفىالوسطىال!ثحقيقةتزوجتسفرهامنعاموبعد

منشقيقناوتزوج،تسمحلمالماديةزوجهاظروتلأنفرحهاالصغرى

يفرحألاعليهكبكأنما،احتفالولافرحبلاقليلبعدقريباتناإحدى

طاعتهعلىالصغيرةشقيقهخروجبعدوخاصة،أبيهوفاةمنذبثمىء

الصغرىالثمممةأصبحتحتىطويلوقتيمضولم،لهوإيلامها

بداتفقد..الصباسنبلغتمنذكانتكاالأصنصثمكلةاخرىمرة

ضربمنفيهابما،المحبوبزوجهاوبينبينهاتتوقفلاالمعاركأفلام

..الأصدقاءبيوتلىولجوءهناكالثرطةفىوبهدلةوجرحوكسر

العودةترفضحيثالزوجخالنفقةعلىأوذهبهاببيعمصرلىورجوع

الكبرىشقيقهاعندضيفةوتنزلشقيقهامواجهةمنخوفاالأصلبيت

لمشيئاَكأنإليهفزجع،بالتليفونزوجهايصالحهايعودثمبالأسابيع

تخلعفيهاتعودمرةوكلعامبعدتفاصيلهبنفسالفيلمويتكرر..يكن

نصيحةتسمعلملأنهارأسهافوقنفسهابهوتضربشقيقتهاأمامحذاءها

فعلتامماالحذاءبضربتمنعونىلملماذاشقيقها-وتقول

جاءتكلماجداَويتألميعلقولايتكلمفلابذلكيسمعوشقيقنا

الىيتحوللاالدمإنحزفىويقولالبيتا!لىالمجىءورفضتلمصر

بالثه.إلاقوةولاحولفلاكذلكلشاونحن..الحرامأولادعندإلاماء
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عنيتخللموأنهطفلاَزوجهامنأنجبتأنهابلةالطينزادوقد

وعدمإهمالهبسببمرةمناكثرعملهمنففصل..الغربةفىاستقاره

ذهبهاعلىالمعاركبينهماتنشبتعطلهفتراتوفىبالمواعيد،التزامه

فىناجحبانهأهلهأمامويتظاهربالقوةلاءماعلىويستولىومصوغاتها

حتىذهبهاثمنمنوبنقودمتعطلوهوهديةمثلاَلأبيهفيرسل،عمله

علىساعدهوقدالمدينةنفسفىيقيمخالهأنمعيعملأنهيوهمه

هناكيعرفهممنأماممظهرهعلىويحرص.عملمنبأكثرالالتحاق

بهابلغوقدالرمقيسدمالامجدانوطفلهوزوجتهالملابسلنفسهويئقرى

مساعداتلولامرةمنأكثروطفلهاهىوالجوعالحرمانعانتأنالحال

يسهروإنماعيشهلقمةعلىويحرصيستقيمأنيريدلاوهو،لهخاله

انهاجانبا!لىفيفصلعملهعنويتأخراصدقائهبيوتفىالصباححتى

خالهأنذرهوقدالقرىسكنىعنلايختلفشعبىسكنفىمعهتعيش

يوفرلاالذىالحالىعملهفقدإذالإنقاذهيتدخللنبأنهالأخيرةالمرةفى

وقد،مستهترلأنهآجلاَأوعاجلاَيفقدهوسوف..الكفافإلاله

فتراتفىوالهدلةبالضربمصاغهامعظمعلىأيضاَزوجهااستوا!

تستطيعلكىصديقةأصلدىتخفيهقليلشىءإلامنهيبقولمالتعطل

سنوات5مروررغموهىأكثرالأحوالساءتإذاالطائرةتذكرةشراء

الامتحاندخولعدمعناعتذاراَتدمتأنبعدبالمعهدمقيدةلاتزال

القادموالعامونجحتمرةبممروجودهاخلالودخلتهمرةمنأكثر

زوجهاأحوالانصلاحمنتماماَيئستوقد.لدخولهالأخيرةفرصتهاهو
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ومواجهةبطفلهاخائبةالعودة-قوةمنتملكمابكل-تقاوملكنها

لمشكلتهاحلعنوللبحثالامتحانلدخولالعودةوتريدئمفيقها

منيتخلصحتىلمصربالعودةيطالبهاانهبلذلكفىيمانعلاوزوجها

ايجارويوفر..لهصديقمعمشزكةكرفةفىويسكن..نكاليفها

..مرتبهمجتملهلاالذىالعائلىالسكن

وزوجها..شقيقهامنخوفاَالأسنبيتلىتعودألاتريدوهى

إقامتهايقبلأنلهالايضمنإنهبلأبيهبيتفىتستريحأنلهالايضمن

وسوف،أبويهرغبةغيرعلىأجلهامندراستهوقطعتزوجهاوقدعنده

لاوهىشعيشأينفمنقبلاهالووحتى..دونهابابهماغالباَبفلقان

بهوعدالذىالشهرىالمبلغلهاويرسلبالتزاماتهزوجهايفىأننضمن

الشقيقاتهؤلاءمنأنامنتعرفأنتريدسيدىياالنهايةفىوأنت..

الأختتلكلرسالتىتراءتكخلالبالتأكيدكرهتوقدالئلاث

أسرتهأجلمنعانىمابعدلشقيقهاتنكرتالتىالجاحدةالصغرى

بعينهاأنالكنهاالجاحدةالأختهذههىقارئتكتكونألاوت!تمنى

شقيقىحكمةوعرفتنى..أعلمأكنلمماالأيامعلمتنىوقد،للأسف

مهماعنىيتخلىوألا..وبينهبينىالجويصفوأنوأريدنظرهوبعد

شماتةبدونولكنكانكمالىوأخاأبايعودأنوأريدهمعهفعلتقدكنت

سنوات5خلالومهانةوإذلالاذلاشبعتقدلأنىتذللأوذل!وبدون

نأواريدكالدنيافىوجودهأتخيلأكنمالمفيهارأيتوالغربةالزواجمن

أخىرعايةالىأعودوكيف..زوجىمعحياتىفىأفعلماذاتنصحنى

85

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


..الدرستعلمتقدأننىلهوتقولوبينهبيىتتوسطأنأريدككمالى

تفعلفهللهصغرىاختاأعودوأنبينناكانماكلينسىأنوأريده

أفعل3أنتنصحنىباذااوذلك

نألكينبغىماسيدتىياافعلى:أقولالرسالةهدهولكاتبة+

ضوءعلىوتقررىمكابرةاوخداعبغيرنفسكتواجهىأنوهوتفعليه

زوجكأحواللانصلاحاحتمالأىهناكهلوالتجربةالصريحالواقع

الذىالأهوجالصباحباجلومنطفلكاجلمنمعهالحياةواستقرار

ثلقدالزواجأنأم300الأهوالهذهكلأصرتكوعلىعليكجر

عنالعجزأوالذاتىبالقصورمستمرلكهطويلزمنمنذميتاوولد

الذين!الأهلوشماتةالفشلمواجهةمنوالخوف..البديل)يجاد

صوتهم؟فىالحكمةلنداءتسمعى

نفسآخرحتىالمقاومةفواصلىالأرجحهوالأولالاحتمالكانوإذا

أجلهامنتكبدتماكلبعدعبثيةتجربةالنهايةفىتجربتكتصبحلكيلا

.تبعاتمنتحملتوماعناءمن

وتوصلبنفسكقراركفاتخذىالأرجحهوالثانىالاحتمالكانو)ذا

الأولاتتناعك!لىقبلمنتوصلتكماالكاملالحرباقتناعكإليه

إلىاهتديتاذاحتى،والحكمةوالأهلالعقلنداءضدالحبباختيار

مرةتساءلتحينفعلتكماأحداَتلومىأنبغيربتبعاتهرضيتالقرار

بفرب-عفواَ-ولو..الدراسةوقطعالزواجمناحديمنعكلملماذا

؟الحذاء
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وتحدىالقراراتاتخاذعلىلثهوالحمدقادرةوأنتوحدكقراركانه

ناالآنالقرارعنتضعفينفلماذا..الهايةحتىبكالمحيطةالإرادات

لغيرهكاناذاأماالتأ!يستحقحميدضعففهذاطفلكأجلمنكان

عنالانفصالفىترغبينلا)نكلكفأقولبصراحةأحدثكفدعينى

شقيقكحمايةلىتعودىأنتريدينلكنك،منهقاسيتماركمزوجك

بالدوانعحتىبأسولاالقاسيةحياتكظروفومواجهةمراجهتهق

الإثمورنجعخاطىءوضعتصحيحلىتقودنامادامتأحياناَ،)المصلحية

بعضإجازةفىبأساَيرىلاحنبلبنأحمدالإمامكانفلقد.عناوالحرج

.الأعمالفضائلعلىتحضدامتماالضعيفةالأحاديث

بينكماللرحمقطعاَفيهلأنآثموضعالآنشقيقكوبينبينكوالوضع

يضيقوهو.لكوأبكأخعليكوحقهلفضلهوجحوداَلهمنكوتنكراَ

عنهالاثمهذارفعأنهوهامفارقمعبهتضيقينمماأكثرالاثمبهذا

وحمايتك،ورعايتكمسئوليتكهوجديداَعبئأكاهلهالىيضيفسوف

معومعاناتكمتاعبكبعضعنكيخففسرفعنكرفعهأنحينفى

.الحياةومعزوجك

بخطئكلشقمكتعترفىانتستكثرينفكيفكذلكالأمركانف!ذا

ذل!)ذلكتعتبىينوكيف3عنهصريحاَاعتذاراَلهوتعتذرىحقهفي

لامكإنجانبهمنلومولااعتذاربغيراليهالعودةفىوترغبيناوإذلاا"

عاتبك.أو

يسمحالذىالحساسيةمنالعجيبالنوعهذاأفهملاأننىالحق
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يرفضثمخطثهفىويتادىالآخرينحقفىيخطىءبأنل!نسان

مشاعره)يجرح،سوفاللوملأن..عليهلومهويكرهعنهالاعتذار

الخطأعنبصاحبهاتنأىالتىهىالايجابيةالحساشةإن؟وأحاسيسه

الخطأارتكابحساسيةأماالآخرينمناللومموضعنفسهلايضعحتى

أستسيغه.ولاأفهمهمالافهذا..عنهاللوماحتمالوعدم

أنهوللخطأثمنوأهون..سيدتىياثمنالحياةفىشىءفلكل

وآذينالهموتنكرناجافيناهممنأوحقهمفىأخطأنامنعتابنتحمل

والإنسان.حمايتنافىرغتهمسوىجنوهذنببلاطويلاَثاعرهم

تقبلخطئهعلىعوتبوإذا،اعتذرأخطأإذامنهوحقاَالفاضل

راضياَ.العتاب

بعيراأعرابىمناقترض!النبىأنعنهاللهرضىهريرةأبوروىلقد

فىالرسولعلىأغلظدينهيطلبالديناداءموعدفىالأعرابىجاءفلما

اللهرسولمعالأدبلاساءتهبالرجلهمواحتىالصحابةفاستاءالطلب

ىأمقالاَالحقلصاحبإن..دعوه:والسلامالصلاةعليهلهمفقال

إليهدينهبردأمرثم،لهمناسباَيراهبماحقهيطلبلأنومبررامنطقا

أخذ.ممابافضل

فىعليهاشتدولوللدائندينهيزدىأنهودائماالمدينوواجب

الكريم.الخلقالىوأقربأفضلكانبمدينهيرفقزمن..الطلب

منوالكثيرالكثيرشقيقكمنسيدتىيا"اقترضت"قدوأنت
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..صباكمنذواعصابهقلبهوراحةالشخصيةوراحتهوصحتهسعادته

عليكاشتدلوحتىدينهعليهتردىأنهووالاخلاقىالدينىوواجبك

.والعتاباللومؤ

قولإلاعليهينطبقفلالكعتابهومنلهالاعتذارمنتحسسكاما

رفضكإلايفوقهلافعلكصؤانهاردنج"ريثماردالأمريكىالكاتب

يشكرلمالناسيشكرلممن"أنالشريفالحديثوفى."عنهالاعتذار

..حقهمنكاناوإنعرفاناولاشكراَمنكيطلبلاوشقيقك(الله

فىخطئكعناعتذاراوربالنفسهبسبطةترضيةفقطمنكيطلبو)ن!ا

اللومفىعليكيثتدلنوهو،حقهفىخطكقبلوأصتكنفسكحق

مثلهالذاتوإنكارالعطاءأهلمنكانمنيفعلأنوهيهاتوالتاب

ألانفسكوعلىعليكحقهمنوإنماوالعتاباللومأوانفاتوتد

أسهلوما..لهالقديمةديونكسدادبغيرجديداَدينامنهنطلبى

وتمسغالنفسترضىكلماتعليتوقفحينالأداءأهونوما..السداد

أماوجوهنارتوالنكرانالجحودأغلقهاالتىالابوابوتفتحالجراح

إذايدهفىالمرءيشمتوهل..الأشقاءبين..لهامحلفلا..الشماتة

أوجاعها3يعانىمنوهواعنلت

لثسقيقكتنكركإثمغيىكقبلأنتنفسكعنارفعىسيدتىيا

منكف!هلبسلاصرلحباعمذار..لرحمهودطعكلهوجحودك

عودىثم..الجداللايحتملفيمايجادلونولايكابرونلافقطفالأسرياه

شهورمنواجعلىواخيكأبيكبيتفىوأقيمىدراشكلاستكمال
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واهتدىاستقامف!ما،لزوجكأخيرةاختبارفرصةمصرفىالدراسة

وإما،وطفلهزوجتهعنمسئولأببجديةومعكالحياةمعوتعامل

حياةوبدأتنهائياَحياتكمنالصفحةهذهشقيقكبمساعدةأغلقت

شخصيتهفىالايجابىالتغيرمزشراتوأولدراستكاستكمالبعدجديدة

الماديةبمسئوليتهالالتزامفىوجدبته،رزقهوموردعملهعلىحرصههو

مصرفىشقةاستئجارأوشراءمشروعبدءفىوتفكيره،طفلهوعنعنك

فبهاالإيجابيةالمؤشراتهذهمنهلمستف!ذا،لكمستقراَبيتالتكون

فلابدالأحوالكلوفى،منهمفرلاممامفرفلايتغيرلموإن،ونعمت

تستكملوأنشقيقكوبينبينكالخاطىءالوضعتصححىأنمنلك

رعايةهوالمحبوبزوجكاشهتارضدجديدبسلاحمزودةدراستك

العمل.أبوابلكتفتحدراسيةوشهادة،عنكوصفحهلكشقيقك

كراهيتكلمجردالحياةفىلكأخيكمساندةمننفسكتحرمينفلماذا

انلىتصيرةلفزةلكجفاثهحتىأوولومهلعتابهو!هيبكلهللاعتذار

ولن-حدثإذاوالجفاءوالعتاباللوموهل،تجاهكنفسهتصفو

فيوالبهدلةوالنطحوالكسرالضربمنلكإيذاءأشد-اللهب!ذنيحدث

الغربة؟
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صفاءالنهر

الذىالبارودايتاىبمششفىالشاب

نشرتهارسالةعاممنأكثرمنذاليككتبأبر

"ابتسام،الفتاةعن"الألم)فاتورةبعنوان

فىفقدتالتىالبارودايتاىمست!ث!فىنزيلة

الذراعوكفذراعامؤلمقطارحادث

تامعجزمعوحيدةساقسوىأطرافهامنلهايتبقولم،وساقأالأخرى

السبعةذاتالفتاةهذهامحانقوةعنوقتهالككتبتوقد،الحركةعن

رغمشفتيهاتفارقلاالتىوابتسامتهالهاجرىبماورضائهاربيعاَعشر

وماتعرفهماحدثالجمعةبريدفىالنشروبعد.والألمالإصابةهرل

الخيرمنالنبعهذامعتعاملناحينبالمستشفىوزملائىانالهذهلت

مازلتإذ،كالنهريتدفقلكىالإشازينتظرالمصرييننفوسفىالكامن

بزيارةفوجئنامباشغللنشرالتالىاليومفىأنهعاممنأكثربعداذكر

لزيارةجاءوامكانكلمنالمجهولينوالأصدتاءالقراءمنعضرات

وكانالمستشفىالىوصلزائرأولأذكرومازلتعهاوالخفيفابتسام
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رمضانشهرفىالطويلةالمسافةهذهقاطعاَالإسكندريةمنجاءمحاسباَ

عنها.ويخففيزورها

عمليةاجرىقدكانالذىالكيميائىالمهندسذلكبشدةوهزنى

المواساةمس!تشفىوغادرقصيروقتقبلالفقرىبالعمودجراحية

مستشفىالىمنهمتوجهاَ..الجراحةلهأجريتحيثبالإسكندرية

الطويلةالمسافةهذهطوالإسعافعربةفىظهرهعلىراقداَالبارودايتاى

التينرأسمستشفىأطباءمنالزوارعشراتاذكرمازلتكمارمضانفى

السيداتوزياراتبالإسكدريةبكرىبمسجدالمصلينومنالعام

شملتوالتىتعرفهاالتىالعظيمةالسيدةومنهنالقاهرةمنالفضليات

للعلاجبالقاهرةإقامتهافزةخلالالماضىالعامطوالبرعايهاابتسام

كانتالتىوالرسائل،الجامعيينوالطلبةالشبابوزيارات،الطبيعى

شابومنالعربيةوالدولمصرمنالمستشفىعليومكلإليهاتصل

الذىالمجهولذلكلرسائلنعجبمازلناكما،بهولندايعملمصرى

الأملعنفيهايحدثهاشعرقصيدةبانتظاميومكللابتساميرسلكان

تألمواقدابتسامزاروامنكلأنوأذكرشىءكلرغمالحياةوجمالوالإيمان

الدائمةوابتسامتهاايمانهابقوةإعجابهملكنحالتهالصعوبةكثيراً

الزوارهؤلاءكلدفعوقد.وأعظماكبركانوقدرهابقضائهاورضائها

.ووفاءوحببكرملها()الأملفاتورة

عظيمةتجربةوكانتالبارودايتاىمستثفىفىحافلةأياماَعشنالقد

يبقىفلاالآلامجميعأمامهويجرفدائماَيتدفقالحياةنهرأنمنهاعرفنالنا

..النهرصفاءالاذلكبعد
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منطويلعامبعدأنهلأبلغكالرسالةهذهلكأكتبأنذاوها

الأطرافوبمساعدةفقطأياممنذابتساماستطاعت،الطبيعىالعلاج

وأنقدميهاعلىتسيرأنالتعليموزارةبهاتكفلتالتىالنعويضية

إلالثهوالحمديبقولمالحادثلهاوقعمنذمرةلأوليديهاإحدىتشخدم

فيه.العلاجلاستكمالحالهايناسبمتقدمتأهيلىمركزعنالبحث

وقراءهالجمعةبريدوأشكرجميعاَأشكركمابتسامبلسانف!نىوأخيراَ

لكنهعنهيقولونكماسلبياَولاصامتاَليسالذىالعظيمالشعبوهذا

.والسلامالمعجزاتيص!نعلكىحولهيلتفهدفاَيريدفقط

هذاقراءلهسيسعدعظي!مخبرهذا؟اقولالرسالةهذهولكاتب+

كماالصابرةالشجاعةالقاةهذهقصةيذكرونمازالواالذينالباب

الكامنوبالخيروالب!ثروبالحياةبالثهالإيمانإن.قرأتهحينلهسعدت

المصاعب.تحملعلالإنسانيعينزادخيرهوالنفوسفي

فيهتزولأفضلغدإلىاللهرحمةفىبالأمليخفقبقلبدائ!اَوالتطلع

ولقد.معهاوالتكيفالحياةلمواصلةغيرهطريقولاالطريقهوالآلام

أقدارهاتحملعلأعانتهاكبيرةروحيةقوةالصغيرةالفتاةهذهأوتيت

نأونرجو-وصفا،آلامهاالحياةفجرفت..داثمةوابتسامةراضيةبنفس

الله.ب!ذنالأوشابكلمنحياتهاضهر-داثماَلهايصفو

الأفاضلالجمعةبريدقراءفعلعمالىرويتمماالكثيرأعرفإننى

العظيمةالسيدةتلكقدمتهماقربعنأيضاَوأعرف..الفتاةهذهمع

عنخلالهاحملتالتىالطبيعىالعلاجفترةخلاللهارعايةمنبحق

أكنلملكنى،المختلفةبمراحلهالعلاجهذامتابعةمسئوليةالجمعةبريد
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بالإسكندريةمستثفاهكادرالذىالكيمياثىالمهندسهذاقصةأعرف

لايعرفهاصابرةفتاةليزورصششفاكمإداسعافعربةفىظهرهعلراقداَ

يأذنحينيزورهابأننفسهفوعدالمرضفراضفىوهوقصتهاقرأولعله

الكامنوبالخيربالبشردائ!اَأومناننىالهىيا.المستثفىبمغادرةلهالله

أقدلوثديفيدالأمريكىالكاتبكلمةدائماَلنفسىوأرددأعماقهمفى

سيئاَ-بعضهمتفكيريكونوقدخاطئةالبثربعضمعلوماتتكون

ذلكصورمنوأرى،وطيبةسيمةمنهمالعظمىالأغلبيةسثماعرلكن

فزةمنذأتأثرلملكنىالكثيرالانسانيةالجمعةبريدحالاتمعتعاملفى

الكيميائىهذامنالكريمةالانسانيةاللفتةلهذهتأثرتمابمئل

الفاضل.

ونبع..حقاَعظيمال!ث!عبهذا)نصديقىيا..نعم..نعم

الحياةجفافرغميجفأوينضبانوههاتلاينضبأعماقهفىالخير

منالأخرىالجوانببعضتعرفولعلك..أبنائهمنالكثيرينحول

فىالمكافحةابتسامأسنعنلل!تخفيفالعظيمالشعبهذامبادرات

مباشن.الأهرامبريدطريقعنتمتالتىمحتحها

بذلكالكثيرينوسعادةالحركةعللقدرتهااستعادتهالاتسامفهنيئا

منغرسهأعادواوبهـافعلوابماالأفاضلالجمعةبريدولتراءلكموهنيئاَ

أهلمناحديرشدناانويبقى.المؤمنةالفتاةهذهطريقفىالأملبذور

معكمنواصللكىاققدمالتأهيلىالمركزهذامثلالىالاختصاص

لك.وشكراَ..اللهب!ذننهايتهالىالمثوار
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!اشواكالحيماة

أحسالتىالقليلةالرصائلمنرسالة

توضحقصيرةبكلمةلهاالتمهيدبضرورة

يقولكماالقصةقصةأو..الرصالةقصة

.الأدبنقاد

إننىالبدايةفىأقول..أفعلأنوقبل

فيهاالعاليةالإنسانىالصدقلنبرةفقطليس..فيهاحرفكلأصدق

فىوعنرانهصاحبهاتوقيعقرأتحيناكتشفتقدلأنىأيضاَوإنما..

منلىيكتباليومىالأهرامبريدأصدتاءمنصديقأنهالرسالةكاية

رسائلهوتتسم..العامةالقضاياحولرسالةآخرإلىحينمنمدينته

منأكثرمنذنشرتقدإننىأقولذلكوبعدوالموضوعيةبالصدقدائاَ

قصةفيهالىوروىشابطبيبكتبها"الألمفاتورةةبفوانرسالةعام

البارودب!يتاىقطارحادثفىفقدتالتىابتسامالمؤمنةالصابرةالفتاة

لاوابتسامةبرضاأقدارهاوتواجهالأخرىالذراعوكفكاملةوذراعاساقا

بمش!اركتهمالنشرعقبالجمعةبريدقرأءأحاطهاوقد،وجههاقارق

وقد..آلامهابعضوخففواالبارودايتاىمستشفىفىلزيارتهاوتوافدوا
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مافيهاحكىالأملفاتورةبعنواننثرتهاثانيةرسالةفىذلككللىروى

ومنذ.لابتسامومادىإنسانىعطاءمنالجمعةبريدأصدقاءقدمه

عاممضىبعدال!نهر!"صفاءبعنراننشرتهاجديدةرسالةلىكتبأسابيع

الحركةعلىلقدرتهااستعادتهاخبرالىليزفالصابرةالفتاةحادثعلى

بريدأجاءبهأحاطهاماويتذكرلهاالتعويضيةالأجهزةتركيببعد

جاءوكيفمعاناتهامنالكثيرعنهاخففتصادقةمشاركةمنالجمعة

الخ..الكبرىوالمحلةوطنطاوالإسكندريةالقاهرةمنلزيارتهاكثيرون

اثماركةخطاباتوالفتياتالشبابمنالعشراتلهاكتبوكيف..

نأعلىأصرفاضلكيميائىهؤلاءبينمنوكان،الصادقوالتعاطف

طوالظهرهعلىراقداَاسعافعربةفىالإسكندريةمنإليهاقادمايزورها

تعليقفىفتوقفتالفقرىالعمودفىأجراهاصعبةجراحةبعدالطريق

مستقدإنهاوقلتبالذاتالفاضلالكيميائىهذازيارةأمام،لرسالة

فيالبشربينالنبيلالإنسانىللتعاطففريداَنموذجاواعتبرتهاقلبى

القاسية.واختباراخهاالحياةآلاممواجهة

الرسالة:هذهبريدىفىتلقيتأيامومنذ

الذيالكيميائىذلكإننىلكفأقولمباشغنفسىلك"سأقدم

صفاءةبعنوانإليكرسالتهفىالثحابالطبيبالكريمايأخإليهأشار

مشاعرىهزترقيقةوكلماتكريمبتعليققلمكتناولهوالذىالنهرا

أنصادقأاللهودعوتوالمعنويةالمسيةحالتىبهاوارتفعتحافيبعنف

الخير.الىجميعاَويوفقنابناالناسظنحسنفينايحقق
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لابتسامزيارتىقصةذاكرتىالىالطيبةالكلماتهذهأعادتولقد

فيهاتجلتزيارةوهىالماضىقبلرمضانفىالبارودإيتاىبمستشفى

تفاصيلقليلبعدلكأشرحوسوف..الضعفاءبعبادهالعبادربرعة

الإلهية.الرحمةهذه

العمودمنالقطنيةبالفقراتجراحةلىتجرىأنالثهإرادةثاءتفقد

الألممعطويلةمعاناةرحلةبعدبالإسكدريةالمواساةبمست!ثمفىالففرى

غرفةدخولقبلالمختلفةبمثاعرهاالجراحةتجربةجاءتثم..

معصادقاَالإنسانيكونالحالاتهذهمثلوفى..وبعدهاالعمليات

خاصةوثاعرهمالآخرينباَلامإحساساَأكثرويصبحنفسهومعربه

منوالعطاءالحبمننهربالمستثفىإقامتىفترةطوالعلىتدفقوتد

مقرحيثالكبرىالمحلةمنيتغواحبابىوزملائىواصدقائىاول

بالإسكندريةالمواساةبمستدث!فىغرفتىفىويصب..وعملىاتامتى

الأولىالشابالطبيبرسالةقرأتالصادقالإنسانىالجوهذاوفى..

وايمانهابقصتهافانفعلتمحنتهامعابتسامقصةوعرفتأالألم)فاتورةلك

خروجىعندأنهنفسىفىوقررتالاختبارق!موةرغمالدائمةوابتامتها

ايتاىعلىأمرسوفالكبرىالمحلةبلدتىالىوعودتىالمستشفىمن

خففكماآلامهابعضعنهاوأخففالمستشفىفىلأزورهاالبارود

الوفيةلزوجتىبرغبتىوأفضيت.مرضىفىعنىوالأصدقاءالأحباب

منخروجىيوموجاء،عليهاووافقتنىالمستشفىفىتلازمنىالنى

السريرعلىواستلمبلتقلنىالإسعافعربةوجاءتالمششفى
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بالحركةلىتسمحتكنلمالجراحةبعدالصحيةحالتىلأنبهاالموجود

المرافقينبعضالاسعافعربةداخلومعىالرحلةوبدأنا،كثيراَ

فهمتبينهمهمهمةفسمعتالبارودايتاىمدينةمناليارةواقزبت

الثوارعمطباتمنظهرىعلىخوفأالمدينةدخوليريدونلااضهممنها

لهمفأكدت،المستشفىسلموصعودالسيارةمنادرةومشقةالداخلية

.بالزيارةالقيامعلىتصميمى

السوقيومهواليومفكانالبارودإيتاىمدينةلىالسيارةووصلت

أخرىمرةفحاولوا.والباعةوالعرباتبالزحاممغلقشبهوالطريق

منفصممت،الصحيةحالتىعلإشفاقااثمواراتمامعناثنائى

والذهابالسيارةمنلتزولىالأمرأدىولوحتى..رغبتىعلىجديد

المثمىعلىأقوىأكادلاأننىمنبالرغمقدمىعلىسائراَالمستشفىالى

الإسعافسيارةسائقفأطلقأردتلماالنهايةفىالمرافقونواستسلم

الىووصلنامنهايمرالزحامفىثغرةوالمارةالباعةلهليفسحصيحتها

وقابلتالمرافقينأحدكتفعلىمتكثاَصيرىمنونزلتالمستشفى

والأملالصبرفيهاورأيتالباسمةابتسامقابلتثمالثابالطبيب

ابتلائهابعضعنهاوأخففأزرهامنأشدالوقتبعضمعهاوقضيت

الطيبةبالدعواتمصحوباالاسعافبعربةسريرىالىوعدتودعتهاثم

عجيبة.غامرةوسعادةكبيرةنفسيةبراحةوأحس

بلغتحتى..الكبرىالمحلةالىطريقهاالإسعافسيارةوواصلت

خالتهمرعايةفىيوماعشرينتركتهمالذينأبنائىينتظرنىحيثمنزلى
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الداخلىتصميمىسببعرفتحتىالبيتلىدخلتأنفمايلكريمة

صرأيضاَوفهمتالصحيةحالتىرغمستشفاهافىابتسامزيارةعل

بى.ولطفهلىربىرِحمة

العمرمنيبلغالذىالأكبىابنىأجدبىف!ذاالىأبنائىاندفعفلقد

مبتوربناتعلىلىالوحيدوالابنالعامةبالثانويةوالطالبعاما18َ

مداها.أعرفلالفتزهالوعىوفقدتفاخض!هاليمنىالساق

..بالمستشفىإتامتىطوالالجميععنىأخفاهماعرفتأفقتوحين

إلىوحدهيسافرأنعلىلىالجراحةلاجراءالتالىاليومفىابنىصمملفد

انزلقتالقطاربركوبهموعندماعلىويطمئنليزورفيالاسكثدرية

جسمهيسقطأناللهإرادةوشاءتالقطارعجلاتتحتفسقطندمه

وحمله..اليمنىساقهإلاالقطاريدهمفلم..العجلاتعنبعبداً

عكازين.علىيمضىوغادرهفيهبترهاتمحيثالمستشفىالىالخيراهل

ففىاللهمشيئةمنانهاإلالهالاتفسيىالتىالحياةلمفارقاتونعجبت

سوىبيننامعرفةغيرعلىابتساملزيارةفيهأسعىكنتالذىالوتت

نادونونحتهاوآلامهامشاعرهالأشاركهاالبثركلبينالانسانيةالرابطة

الخيرأهلكان،بيتىفىيتظرنىالذىالخاصابتلائىعنشيئاَأدرى

كلعنااللهجزاهم-والأحبابوالأصدقاءوالأهلالجيرانمنأكثرهموما

آلامهعنهويخففونوعطفهموحبهمبرعايتهمنهارليلابنىيحيطون-خير

فىلزوجهاالمرافقةالأموغيابومرضهجراحتهفىالأبغيابويعوضونه

محلىالقضاءبهجرىب!اأعلمألاعلىحريصينجميعأوكانوا،مستشفاه
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ومواقفهمعطائهمفىحقارائعينوكانراذلكفىونجحواالرحيدابنى

معه.الكثيرةالخيرة

للحزنواستسلمتوالقلقالجرعفتولانىإغمائىمنأفقتلقد

..حياتهسيتحملكيف..الساقمبتورالوحيدابنى..والهواج!

..الابتلاءهذامعهسنتحملكيف..بمستقبلهسيصنعماذا

هاتفاَاسمعبىف!ذاالوقتبعضصدرىفىالسوداءالأفكاروعثشت

حادثفىفقدتالتىابتساملزيارةإذنأرسلناكلماذا:لىيقولداخلياَ

إلهامناكانوفيم..الأخرىالذراعوكفكاملةوذراعاساقاَثابهقطار

.الزيارةإتمامعلىتصممأنلك

رجلياكف..مرافقيكجانبمنوالمحاولاتالمعوقاتكلرغم

فلقد،لهشكرصلاةفصلوقم..ربكبقضاءوارض..الجرععن

الصابرةالفتاةتلكتزورلأنوهداك..رحيماوبك..لطيفابابنككان

مارغممعنوياتهاوارتفاعإيانهاوقوةابتلائهاعظمقربعنوتلمس

وصميتواقفاَفانتفضت..واحتساباَإيماناَمنهاأقلأفأنت..اصابها

ابنىفىابتلائىيكونماذاإذ..رحيماَلطيفاَبناكانأناللهوحمدتلربى

ماذابل.ساعةمنذرايتهاالتىالباسمةالصابرةابتسامبابتلاءقارنتهإذا

ناقبلالساقمتورالوحيدبابنىفوجئتلوحالىعليهسيصبحكان

صبرهاقربعنوألم!..ابنىوبلاءبلائىمنأشدبلاؤهامَنأرى

منقصيرةفترةبعدنفسىسلاماستعدتلقد.بأقدارهاورضاها

لقد،كثيراَخيراَبلائىعناللهوعوضنىواحتسبتوصبرتالهواجس
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علىيسيروعادالعكازينمنوتخلصلابنىالتعويضىالجهازتركيبتم

ساعدتهالتىالعواملبينمنهذابلاؤهوكان..آخرشابكأىندميه

الجميعأحاطهفقد..الماضىالعامفىالعامةالثانويةفىالنجاحعل

ابتلاؤهوكانبلوأثناءهالامتحانقبللهومساعدتهمورعايتهمبعطفهم

مجموعهكانوماالمعوقيننسبةضمنطنطاجامعةدخولهفىسبباَأبضاَ

ربهبقضاءراضياالاَنحياتهيعيشوهو..الجامعةلدخولليؤهله

جلت-ربىمنأريدفماذا..اللهب!ذنسعيدغدفىالأملويحدوهوقدره

إرادتهوعلىوبنابهلطفهعلىأشكرهوكيف..ذلكمنأكثر-تدرته

أصبرلكىبأقدارهاالراضيةالباسمةابتسامبرؤيةلىالتمهيدفىالألهية

أمامه.وأتماسكبلاءمنعنىخفىماعلى

بهالهغفرأودرجاتهبهااللهرفعإلاالإنسانتصيبشوكةمنما)نه

نأأخىياوالحق..الشريفالحديثمضمونفىجاءك!اذنوبهمن

لكىلآخرحينمن"الثموكة"تصيبهلأنحاجةفىالزمانهذافىالإنسان

ويراجع،وصراعاتهاالدنياوراءالدائملهثهعنالوقتبعضيتوقف

كيرةأشياءعنتلهيهالتىالحياةمادياتصدأمنروحهويطهرنفسه

مراجعتىمنوخرجتوراجعتتوقفتولقد.الاهتماممنهتستحق

الله.ورحمةعليكموالسلامشىءكلعلىوحمدهاللهبشمكر

قالهكذاأالألمولنا..الحكمةادثه:أقولالرصالةهذهولكاتب+

واجهناكلمانقولأنينبغىوهكذا.الحكيملقمانا!لىمتحدثاالنبىداود

..القاسيةالحياةاختباراتمنفيهالإلهيةالحكمةوجهعيايخفىما

ومفارقاتها.
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أصارفهمعنعجزهلىيرجع)نماالإنساناَلاممنكثيراَأنذلك

تلمسناأوفهمناهاولو..القدرتصاريفبعضوراءالالهيةالحكمة

الحياةبهتأتىماكلوتقبلنادائماَحدثبمالسلفافهمهالىالبل

بالأملدائ!اَوتعلقناالجديدةوظروفناحياتنامعوتواءمنا..راضيةب!نفس

)إذاالانجليزىالشاعرمعولقلنامنهنعانىماعنايخففأناللهرحمةفى

فلنحتملإذنببعيد،الربيعفليس..جاءقدالقاسىالشتاءكان

بليطولولنالأبدلىيدوملنفهوفيهالحياةواكفهرارالحثشاءصقيع

ماالأتلعلىهذاأو.الأحزانويمسحالجراحيداوىربيعبعدهسيأتى

لليأسنستسلملاحتىالنهايةحتىفيهبالأملنتمسكأنينبغى

طاثل.بلاالسودا.والهواجىوالإحباط

الإلهيةالحكمةأصاربعضتمهمأنلكأتيعقدس!يدىياوانت

عقبالصابرةالفتاةتلكزيارةعلإصراركهوصغيرتصرفوراء

أرادفلقد،والاعزاضاتالصحيةظروفكرغمالمستشفىمنخروجك

بثريادليلاَلكيقدموأن..المنتظربلائكوقععنكيخففأنلكأدثه

الحياةنهايةيكرنلنالعزيزابنكعلىالمقاديربهجرتماأنعلىحيا

فيهاواْحلامهاهدافهوتحقيقحياتهمواصلةمنيحرمهولن..لهبالنسبة

فيماهىتخففلكىالمؤمنةالفتاةهذهتزورأنربكلكأرادقدفكأنما

المشاركةاهميةهىوهذه.عنهاأنتخففتممابأكثرعنكبعد

المبمشحاركتناالآخريننفيدقدإننا.وهمومهمالآخرينلاَلامالإنسانية

ممابأعمقمنهمأيضاَنستفيدقدلكنناعنهمللتخفيفومحاولاتناآلامهم
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التىالضميرراحةهوذلكمننجنيهماوأول.وأبعدنحنأندناهم

ماَسيهممناقزابنايعين!نابماهووآخره،الأخلاتىالفعلصاحببحصها

الكريموالرسول.تقديرهافىالمغالاةوعدمآلامناعلىالصبرعلى..

بدامهماأخلاقىفعلكللأنشيثاَ،المعروفمنتحقرنلا":لنابفول

ولهالعليامثلهاواعلاءالحياةتجميلفىالإيجابىودورهقيمتهلهضئيلاَلنا

ويعجبنى.الناسمنالفضلاءوعندالكونخالقعند"أجوازيهايضاَ

نإلنايقولحينللخيركانطالألمانىالفيلسوفتعريفالصددهذافى

الأخلاقىالفعلف!نوبالتالىالأخلاقىللقانونالارادةمطابقةهوافي

قدالقدرتصاريفتكنلمولرتماماَصحيحوهذا.بالضرورةخير

المرضرحلةمنلبيتكعودتكعندابتلاءمنينتظرككانمالكادخرت

هوالفتاةتلكبزيارةصنعتهالذىالأخلاقىالفعلعلىجائزتكلكانت

لكن،غامرةوسعادةنفسيةراحةمنالزيارةعقببهأحسستمانقط

دعماالزيارةتلكفاصبحت،لمشيثتهرادولاذلككيىشاءتاللهإرادة

منينتظرككانمامواجهةعلىتقوىلكىوصبركلاي!انكتدرياَ

واجبناومنلنامدينةهىمابقدرللحياةمدينونسيدىياإننااختبار.

وأفراحهابمباهجهانرحبكا..صابرينالقاسيةاختباراتهاكتقلان

وعرفت..مزمنةراضيةبنفسأقداركتقبلتقدأنكولاشك.مهللين

فىالربيعزهورتفتحتماسرعانبلكثيراَيطللمالعزيزالابن)شتاء"ان

محبيكوكلولأسرتكلهوحفظكلكاللهحفظه.قليلبعدوعقلهفلبه

مننريدإَجديداًدرساَعلمتناالتىهذهالقيمةرسالتكعلىلكوشكراَ

وعجائبها...لغرائبهانهايةولاحدلاالتىالحياةدروس
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القديمالتاريخ

يفيدمافيهالعلقصتىلكأكتبأن

.غيرى

بدايةفىطالبةكنتسنةعثرينفمنذ

وعلىالتفوقمنقدرعلالجامعةمرحلة

تربطنىوكانت،الجمالمنآخرقدر

تقدمالأيامأحدوفى،والاحترامالثقةتسودهاعلاقةوزملائىبزميلاتى

أحلامهفتاةوإنىخاصةمشاعرلىيحملإنهلىوقالزملائىأحدمنى

سمعتهبمافعلاَسعدتانىمنوبالرغم،للأبدبهايرتبطانيتمنىالتى

هذهمثلعنشابفيهالىيعبرحياتىفىمرةأولكانتإذمنه

لاصغيرةسنفىلأننابهالارتباطعدمعناعتذرتأننىإلاالماعر

لىمرحلةمنتتغيرقدالتىالمثماعرعلىالصائببالحكملناتسمح

بينارتباطقصصبداياتشهدتكنتأيضاَولأننىالعمرمنمرحلة

..الألمسوىلصاحباتهاتخلفولمتطلفلموزميلاتزملاء

..!والسمعة

لقصةتعرضتثم..تماماَالزميلهذاونسيت..الأياموتوالت
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يتمهعنمؤلمةبقصةمعهتعاطفىاصمارةفىنجحآخرزميلمعغريبة

تسلمتهارسالةفىناشدتنىالتىشقيقهخاصةاخوتهلإعالةوكفاحه

بأكملهاأسنوتضيعاضهياراَاديزلاحتىعنهأتخلىألاالكليةفىبالبريد

الأولبالزميلفوجئتثمفعلاَمعهوتعاطفتالليلىعملهمنيعولها

بىمرتبطأنهأصدقائهبينيشغعابثشابلأنهعنهبالابتعادينصحنى

يعولالذىوهوالحياةقيدعلىفوالدهالأبيتيملي!أنهعنفضلاَ

يصادقوإنمايزعمكماليلياَعملاَلايعملالذىالزميلهذاوليسالأصن

ذلكجانبوالى،كثيرةوعلاقاتمغامراتولهالسؤاصحاببعض

تلقيتهاالتىالرسالةزيفوقدكبيرةأوصغيرةأختلهفليست

الاخهياريشبهماوأصابنىسمعتمماوذهلت.بهللارتباطلاستدراجى

فىالحبورواياتالعاطفيةالأغانىشرائطفرميتبشلىوعدت

بعدعنرؤيتهمجردأطيقأعدولمبهصلتىوقطعتالقمامةصندوق

بهايتحايلخزعبلاتالرومانسيةوأنكبيروهمالحببأنتماماَواقتنعت

إلاأتزوجألاوقررت،إليهيهدفونمالتحقيقالفتياتعلىالشبانبعض

الأخيرالعاموفىالدراسيةالسنواتومضت،وحدهالعقلزواج

بىمتمسكاَمازالتريبهاوهوالأولالزميلأنوأبلغتنىلىزميلةجاءتنى

فىويرتديهااليوموتاريخاسمىداخلهاوحفرذهبيةدبلةاشترىوقد

وتقدمويعمليتخرجحتىأنتظرهأنويسألنى..اليمنىيدهإصبع

بأىالارتباطأريدلاانىلهاوأكدتهذهزميلتىوجهفىفثرت.لى

بأحدأرتبطلنأننىوأبلقهبقسوةالزميلهذاوواجهت،انسان
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ولم،الخزعبلاتهذهمثلمنبدلاَلدراستهاهتمامهيوجهبأن!نصخه

فلمقاسيةبطريقة،يرتديهاالتى"أدبلتهمنسخرتوان!ابذلكأكتف

الخجل.قمةفىوهوصامتاانصرفثم،رأسهأحنىأنعلبزد

بعضالااللهمالكليةمجتمععنوابتعدتكليتىفىوتخرجت

الحفلاتاحدىوفى..بهنصداقتىاستمرتاللاتىالزميلات

لأنهأهلىعليهووافقبىواعجبأمىأقاربمنثابرآنىالعائلية

موافقتهم.علبناءعليهووافقتالحالميسور

نأآملةالعاديةالقبولبمشاعرسوىتجاههأحسلاوأناوتزوجنا

أنجبأندونسنواتثلاثفمضت،الزواجبعدبينناالتقاربيحدث

علىتحثناأمهوبدأتحياتناعلىوينعكسأيرتهعليسيطرالقلقوبدأ

الكاملةقدرتهاثبتتفقدالقلقفازدادوأجريناهاالطبيةالفحوص)جراء

عليه،قدرتىضعفعنالفحوصكشفتحينفىالإنجابعلى

بالرغمشىءكلمللتحتىالأطباءعلىنطوفونحنالسنواتومضت

..الأمرهذابسببحياتنافىأ!رتهتدخلوازدادالأمومةعلىلهفتىمن

ينجب،لكىأخرىمنبالزواجلهالسماحمنىيطلبزوجىوبدأ

رآنىالذىالمشئوماليومويلعنيسبآخرشخصلىتحولفشيئاَوشيئاَ

هذهاحدىوفى..بينناالخصاموفتراتالمشاحناتوكثرت،نيه

بشرطفوافق،ويسزيحغيرىيتزوجلكىالطلاقمنهطلبتالنوبات

منكاملةسنوات01بعدفعلاَوطلقنى،الصداقمؤخرعنالتنازل

مدىوعرفت،مطلقةوالثلاثينالثالثةسنفىنفسىووجدتالزواج

701

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أعمللمبالكليةتخرجىمنذوكنت..مجتمعنافىالمطلقةكلمةبثماعة

..أطفالولا..زوجبلاالحياةاحت!العلىتادرةغيرنفسىفوجدت

كلفيهوركزتبهوعملتمناسبعملعننجحثت..عملولأ

أحزائى.عنبهأتشاغلوبدأت،مى

الذهبيةالدبلةصاحبالقديمالزميلقريبةالزميلةزارتنىيوموذات

الخارجمنعادقدقريبهاأنلىفألمحتزمانزملاءلىالحديثوتطرق

مدينتنا،فىسثروعاوبدأ،نجاحهخلالهاحققطويلةعملرحلةبعد

حياته.واستقراربنجاحهوسعدت

صديقتىفزارتنى..اللوديةالزائدةعمليةلىأجريتشهوروبعد

بوفائهوتأثرت..معهماالقديمبالزميلوفوجئت..وزوجهاهذه

.مرضفىمجاملتىعلىوحرصه

بأنْصديقتىأبلقنىبأياموبعدها..المستشفىمنخرجتثم

الدهةواختلطتاجديدمنلىيتقدمأنيريدالقديمالجامعةزميل

؟..مطلقةوأنا..السنواتهذهكلبعد:متعجبةوسألتهابالفرحة

عنىيعرفأنهلىقالتحينودهشتالإنجابحكايةيعرفوهل

يتزوجولمللانيرتبطلموأنهالماضيةالسنواتطوالزوجهامنشىءكل

علمأنبعدإلافيهامروعهوبدءمدينتنافىالاستقراريقررولمبل..

بطلاقى!

..أقولماذاأعرفولمعينىمنتطفرالتأثردموعووجدت
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فلمللتفكيرقصيرةمهلةوطلبت،بناتفعلهومماالدنيامنونعجبت

بل..يدىيطلب،موعدغيرعلىبيتنافىووجدتهإلايومانيمض

منبيشوعف!ذاعصمتهفىوأناإلاالمرةهذهبيتنايغادرلنبأنههـصددنى

نوعمنشاعرالىالزمالةماعرويحولويغرقنىداخلىيتفجرالمئاعر

اَخر.

كبيراَفرحاَلىيقيمأنعلىالقديمالزميلوأصرللزواجنستعدوبدأنا

أخرىمرةوتزوجت،قبلمنتتزوجلمبكرفتاةكأننىالفنادقأحدق

أحدفىالعسلشهروقضيناعمرىمنوالثلاثينالخامسةفىوأنا

هذامننفسىحرمتحينغبيةكنتكمخلالهوأدركتالمصايف

أسابيعتمضولمالقلبدافىء..اثماعررقيقالمتدينالطيبالانسان

فىوالانتظامالحجاببارتداءضغطوبلابرقةأقنعنىقدكانحتى

فريضةلأداءالمباركةالرحلةالىاصطحبنىزواجنامنعاموبعدالصلاة

ا!لىصيفرحلةفىمعهباصطحابىفاجأنىآخرعاموبعد،معااطج

وهناك..علينااللهبنعمةوالاستمتاعالسياحةبدعوىانجلترا

شهر،منذلديهمسبقحجزعلىبناءكبيرطبيبلزيارةاصطحبنى

كنتلأنىأصدمفلم..قائملكنهضعيفالأملانالطبيبوأخبرنا

عليهأشفقتلكنى..بعيدزمنمنذالأمرهذافىلئهأمرىسلمتتد

وبعدمصرفىوالمتابعةالعلافيعلىوواظبت،أملهيخيبأنمنهو

ورجعت،أخرىجراحةلىوأجريتالطبيبنفسالىعدناشهورستة

فىوأناأشعربىف!ذاهنا،طبيبإشرافتحتالعلافيوتابعتلمصر
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تالبمنواذ،أخائىفىيتحركومثيرغريببشىءوالثلاثينالتاسعة

منالأربعينفىوأناالجميلمولودىألدبأنلىيأذنفيكونكنللشء

كلعلوأنتتشاءمنوتذلتشاءمنتعزربىفسبحانك،عمرى

قدير.شىء

قصتىلكأكتبأنشهرينمنولادتىمنذنفسىعاهدتولقد

منكثيراَلهمأنتتقولهمالقرائكولأؤكدونعمتهعطيتهعلىربىلأشكر

تعطيهثمسعادةمنبهيحلمماللانسانأحياناَتدخرقدالحياةأن

والدموعالحزنصوىحياتهفىيرىولاوكربهضيقهيشتدحينجواثزها

كثيرأالآنأسمعسيدىيا)ننى،الشاكرينالصابرينجزاءهووهذا

تدريوماأ:تعالىتولهأسمعحينقلبىفيخفقالحكيمالذكراَيات

خبروهوشيثاَتكرهواأنوعسى):تعالىوقولهغداَ،تكسبماذانفس

وتعالسبحانهالثهلىيردلملماذاالآنمعانيهمافيضمنعرفتوقدلكم،

بهشقتماأنوأدركتسنواتكرخلالالأولزوجىمنأنجبأن

الحباةوفىالأمومةفىأملىيتحققأنهىخفيةلحكمةكانانماحينذاك

بدابةفىاليهالطريقضللتوالذىحياتىعلىملكالذىالانسانمع

.الثاب

سنوات5منذعدتقدأنىفهوالنهايةفىلكأقولهأنأريدماأما

إنكارعنتماماَوتوقفت..العاطفيةالأغانىشرائطلىأيضاَللاستماع

الئىالقديمةزوجىودبلة..ذلكلىيجوزكيفإذ،والرومانسيةالحب

بداخلهامحفوراَللانموجودةمازالتالجامعةفىطالبانونحناضزاها
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وقدبهما)أكفر،كيفثم؟عاما91َمنذالقديمالشراءوتاريخاسس

وعلىنعمتهعلىكثيراَدئهوالحمدالسحادةالى..الثمقاءمنحياتىحولا

.شىءكل

صدق"الثهثاءأنإلاناءونوما):أقولالرسالةهذهولكاتبة+

لىدروسهاوأهمهذهالجميلةقصتكمغزىهوهذا،العظيماللى

،الاَنكثيراَمعانيهمافىتتفكريناللتينالكريمتينالآيتيندلالاتجانب

لتصحيحالدائمالحياة)سعىعلىجديدمثالسيدتىياقصتكان

الأخطاءأكئروما،طاغورالعظيمالهندشاعريقولكانكاااخطائها

لي!ثمهدواالعمرفسحةلهماتسعتلويتمنرنمنأكثروما..

للاشمتاعاستعدادمنبقيةالقلبوفىجوائزهمينالواأو..نصحيحها

.بالحباة

يشقيهماعلىيستعينأنيستطيعالإنسانف!نذلككلمنوبالرغم

منالحياةتحرمهحينجزعهلثدوبألااللهرحمةفىبا،ملدائاَبالنعلق

الحياةوجوائزالأخطاءتصحيحفىلدورهانتظاراَ،إليهيصبومابعض

بأقدارهم.الراضينللصابرين

شىءوكل،خيرالحياةبهتأتىماكل):تقولهنديةحكمةوهناك

نأعليناف!نالحكمةهذهوبمفهومحين،بعدمألوفاَسيصبحمكروه

نستطيعمالتغييرالجهدبقدرنسعىثم..سخطبغيرأقدارناننقبل

نستطيعلاماونألفونصادق..الشقاءلناتسبباوضاعمنتغييره

منها.نغببره
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أقدارهتقبلفلقدسيدتىياالحكيمزوجكفعلهماهوهذاأنويبدو

أنا!لىالمستحيلشبهبحلمهتمسكثم،الأطلالعلىبكاءولاولولةبلا

وكل،حقيقةالىلتحويلهالملاثمةالظروفتهيئةعلىالأيامدورةساعدته

.يقولونكماصبرلمنيأتىشىء

لاتعنىأنهاويتصورونالرومانسيةفهميسيئونكثيىينأنوالحق

العاطفةتعنىأوالعقلأحكاممعيتناقضالذىالحالمالحبسوى

لهاالصحي!المفهومأنحينفى،حكمةأوعقلمنمرشدبلاالهوجاء

ذلك.عنكثيراَيختلف

والفنالأدبفىنزعةلوصفاستخدمتعبيرالأصلفىالرومانشةإن

العقلمقتضياتعلىوالعاطفةوالمثاعرالأحاسيسبتغليبتتسم

انقيادتعنىلافهىالحياةفىأما،الأدبىأوالفنىالعملفىوالمنطق

عد!أساساَتع!نىوإنماروابطولاضوابطبلاوصث!اعرهلعاطفتهالإنسان

اختياراتفىالإنسانيةوالعاطفةوالمشاعرالقلباعتاراتاغفال

غيرللاعتباراتالإنسانتقديرأيضاَوتعنىوتصرفاتهوقراراتهالانسان

وربماالحسيةبالمغيتمتعكمابهاوالاستمتاعتذوقهاعلىوقدرتهالحسية

يحركألاومعناهماوالحسيةالماديةهوالحياةفىالرومانسيةونقيض،أكثر

..الماديةالاعتباراتإلاشىءوتصرفاتهوأعمالهاختياراتهكلفىالإنسان

وحدها!الغرائزأو

وأالخياللغوياتعنىالتىاالرومانسية"ف!نالصحيحالمفهوموبهذا

..العلياوالمثل..والإنسانية..الحبعملياتعنىإنما..الخيالية
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بحياةوالحلموالرحمةالخيروحب..والفضيلةالإنسائيةالمشاعرواحزام

غيروالج!الالطبيعةجمالتذوقعلوالقدرة،شروراَوأقلخيريةاكئر

والاهتمام،بهماوالاستمتاعالرفيعوالأدبالراقىالفنوتذوقالحسى

الأعلى.مثلهامنبالحياةويقزبائماعريرققمابكل

يكونألاتعنىف!نهاثوروهنرىالأمريكىوالشاعرالكاتبوبعبارة

لازدادتولولاهاالصخورأوأحجارالصنوبرأشجارعمابن)الإنسان

هىمنعلىإياهامفضلأ..مجبهاممنشابتزوجولما..تصوةالحباة

نفسأيضاَفتاةفعلتولمااجتماعيةمكانةأومالاَوأعزجمالاَمنهاأكثر

فقطوغرائزهالماديةمصالحهإلاالإنسانحركتلماولرلاها..الىء

.الوحوشإلايسكنهالاغابةالحياةولأصبحت

ولاكثيرونيتصوركماوالمنطقالعقلضدليستف!نهاالمفهوموبهذا

العاطفيةالاعتباراتيغفلبألافقطالإنسانتطالبوإنما..نخاصمهما

أفضلبحياةالحلمعنيتخلىوبألا..وتصرفاتهاختياراتهفىنانيةوال!

..الأخلامبتحقيقمبشرغيرالواقعلهبداولوحتى..وللاخرينله

مرعلىفالمصلحون"المصلحينأكلصفاتمنترينكماكلهاوهذه

الاعتباراتتحركهملمرومانسيونأشخاصالمجالاتكلوفىالناريخ

والعاطفيةالإنسانيةالدوافعحركتهموإنما..غرائزهمولاالمادية

وراحتهمالماديةمصالحهمحسابعلىولوالعليامثلهملتحقيق

مننخجلأنذلكبعدلنايحقفهل،وتضحياتهمالشخصية

ننكرها؟أو..الرومانسية
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والاستقراروالسعادةالرومانسيةعودةعليكمبروكحالأيةعلى

وأنسعادتكاسبابكلعليكاللهيحفظبأنلكودعاءحياتكإلى

اليهاأحونجاماإذ..الجميعحياةفىالرومانسيةساحةمنيوصع

أشجارعمأبناءوتصرفاتتفكيرعلىوالبهيميةالماديةطغيانلتواجه

الصنوبر.
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متلصااللقاءا

القديم()التاريخرسالةإليكالكتابةعل

الابحياتهابدايةفىرفضتالتىللسيدةبر

تكنلملأنهابصدقيحبهاالذىالمبتدىء

لم
اللاتىزميلاتهامنوتسخربالحبتؤمن

العريسمنتزوجتثمعنهيتحدثن

معهفشقيتاللامعةالحياةفىأحلامهالهايحققأنعلىالقادرالميسور

بهتؤمنتكنلمبماالإي!انالىوانتهتمريرةمثماكلبعدمنهوطلقت

البداية.فىرفضتهالذىالقديمفتاهامعالحقيقيةسعادتهاونحققت

اهلهامعظميعرفصغيرةبلدةفىأعيشطالبةكنتعاما18َفمنذ

منبهبأسلاقدروعلى..بهامعروفةاصمن،البعضبعضهم

السعادةفىبالأملمفعموقلبىصباحكلمدرستىلىأذهبالجمال

وتلتقىعامينأوبعاميكبرىشابوبينبينىالطريقويجمع،والحياة

واستمربريئةمشاعرمنالغضةالقلوبتحملهعمامعبرةالصامتةنظراتنا

العيونلقاءعنارتباطنايزدولم،سنواتعدةبينناالصامتالماهمهذا

قبلاللقاءموعدوانتظارلآخرحينمنالكلماتواختلاس،اليومى

115

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بلغناحتىهكذاالحالواستمر،منهاالعودةبعدأوللمدرسةالذهاب

أعرفهلاالذىالميسورالعريستقدموكالعادة،الجامعيةالدراسةمرحلة

الابنةزواجفىالرغبةلأنبقبولهوإقناعىعلىللضغطأهلىوتحمس

عدةوعاطفياَنفسيابهارتبطتالذىوالحبيب.قويةبهاوالفرحالكبرى

الأهلإقناعأوالمنافسةعلىقادراَوليسالطريقمنتصففىمازالسنوات

سلمناجانبهمنيائسةمحاولاتوبعد،طويلةسنواتوانتظارهبجدارته

للاخرمناكليكنهمارغمخاسرةقضيتناوأنالأضعفالجانببأننامعا

منذوبينهبينىالخلافاتفبدأتلىتقدملمنوخطبتبرىءحبمن

هذهمؤشراتأنإدراكفىالعشرينسنخبرةتسعفنىولم.الأولاليوم

تنصفنىولم.الزواجبعدومستقرةهادئةبحياةيعدمماليستالخلافات

تجاهلواوإنمامنهوتحميمىعلىإدراكهفاتمافتدركالأهلخبرةأيضاَ

الاختباربفترةوأسموهاالجميلةالخطبةفترةفىالصريحةالخلافاتهذه

أبىوجهزنى.واحدبيتمجمعناحينتماماَشنتهىكلهابأنهاوبشرونى

كعادةورفضبناتهاب!حدىللأسنفرحةأوليزجممشرفاَجهازاَللزواج

فىيخصنىشىءبأىأوبجهازىقائمةزوجىمنيطلبأنالطيبةالأص

عندهوديعةابنتىأعطيهإننى؟ذلكلىنبههلمنوقال،الزوجيةبيت

وتزوجت.؟والمصاغالمتاعبعضعلأئتمنهلافكيفعليهاوأثتمنه

الأهلتدخلوبدأللزواجيومأولمنذأيضاَتبدأوالمشاكلبالخلافاتف!ذا

عامينذلكواستمر،الخلافاتوتصفيةالمشاكللفضبينناوالوسطاء

فبداناالإنجابمشكلةهىأكبرمشكلةحياتىفىظهرتثمطويلين
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ومعاملالأطباءعلىوالطوافالنفسىالعذابمنأخرىثلة

المشكلةالىالزوجيةالتعاسةفىالأولىمث!كلتىمنوهربت،ثحاليل

علىأوبينناما)صلاحفىسبباَيكونأنأملعلىالأنجابوهىإجمانبة

طويلةعذابرحلةوبعد،الواقعالأمرومعحياتنامعتكيفنافىلأنل

رحمهأبىتوفىالفزةهذهوفى،علبهقدرتناعدممنتأكدناأوكث!فنا

والعودةللبيتتركومنخلافاتالىخلافاتمنمعاَحياتناومضتلمه

وزوجى.حياتنافىتغييرأىبلالهوالعودةللصلحمفاوضاتا!لىلأهل

المالإلاالحياةفىلهطموحولاالخلافاتتجنبعلىيساعدنىلا

فخمبيتالىطيبةعافلةمنزوجةمنبهيليقاجتماعىبمظهروالظهور

يكنلمحياتنامنسنواتسبعومضت.ذلكبعديهمشىءولا

نعلقالتىالثمماعةكانواناالأساسيةمشكلتناهوخلالهاالأنجاب

..الثمقاقفىعمرىسنواتأحلىوضاعتومشاكلناخلافاتناعلبها

والمشاكل...الأحزان،اجزار

النفسىالإرهاقأعراضعلىوظهرتشىءكلمللتفجأةثم

وظيفتى،حتىأفعلهماوكلوالحياةالبيتوكرهتوالجسد!

تجمعناالتىالأجازاتأياموأكره،للبيتعودتهموعدأكرهرأصبحت

أهلىزيارةمنأوعملىمنعودتىبمجردبانلللوأحس،فيهمعا

نأمشاكلىمنوزادثميناكانمهماالحياةفىشىءبكلالاهتماموفقدت

أعيشفأصبحتغريبحدالىلأهلهومنقادالشخصيةضعيفزوجى

زوجىيكونقدفاليوم،الأمانوعدمالدائمالتحفزمنوضعفىمعه
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ثم.الأهلفحيحمنبهيتأثرلماوفقاَضدىسيكونوغداَ..معى

وعدتالبيتأثرهاعلىفتركتالعاديةثاكلنامنمشكلةبينناحدثت

تلكتكنلمكماحياتنافىمألوفغيىأمراَذلكيكنولمأهلىبيتإلى

حجماَ.اقلهاكانتلعلهابلمشاكلناأكبرالمشكلة

هذهزوجىالىالعودةارفضفجأةوجدتنىأننىهوالمألوفغيرلكن

كرامتىمنالباقيةالبقيةأنقذلكىبذلكوأتمسككريبب!صرارالمرة

برفضىفتمسكتبينناالمرةهذهالوساطاتوبدأت.وعمرىواعصابى

الترضياتيقدمفراحالمرةهذهالشديداصرارىزوجىولم!للعودة

وأصررتإليهأعودلكىبثرعليهالايقدررباالتىالعديدةوالتنازلات

الذيالثمخصغيىتماماَاَخرشخصإلىيتحولبهف!ذا،الرفضعلى

منيجردنىأنعلىوأصر،العديدةالزضياتويقدمويتنازليرجوكان

صاكزووافقتالطلاقمقابلحقوقىكلومن..عدهلىشىءكل

كلفىوساومنىوذهبىواثاثىمالىمنبالفعلفجردنىأرادماكلعلى

به.خرجتماعلىسوىمنهأحصلولمشىءكلفىوماطلششىء

منإلااليدينصفرسنرات9لمدةتعسزواجتجربةمنوخرجت

حياتى،فتراتأقسىمنفتزهفكانتالب!غيضالمطلقةلقبومنوظيفتى

كمطلقةحياتىمعوالتكيفجديدمننفسىاشعادةأصاولوبدأت

علينتظرنىكانالذىالقديمبالحبيبففوجئت..مريرةتجربةذات

اختفاءبعدفجأةيظهرالعمرسنواتأجملفىالمدرسةشارعناصية

دول)حدىفىللدكتوراهبعثةمنأجازةفىلمصرعائدانهوعرفتطويل
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فىحظسومنلقيتهب!اوالجيرانالأقاربمنعرتقدوأنهووبا

أنتررالمعركةفى("هزيمتهبعدأنهمنهوعرفت،بىليلتقىفجاءف!جى

تعليمهاستكمالفقرربىجديراَكانأنهشىءكلتبلهولنفسهالث

سافرثممجيدةكفاحقصةخلالمنالماجتيرعلىوحصلتخرجهأفد

وأآخرينعامنخلالعليهايحصلوسوفعامينمنذالدكتوراهلأمداد

عنهأعرفأكنلملأنىلىكاملةمفاجأةأخرىمرةظهورهوكان،لأثة

منىطلبحينقمتهاالمفاجأةوبلغت،زواجىسنواتطوال+الةشء

قدالحبلأنلهاقدمهأنأستطيعمالدىيعدلمبأنهوأجبته.بؤواج

وقالالجوابلهذايأبهلملكنه.الماضيةالسنينعذاببعدقلبىفىفات

علىقادراَيكنلملأنهالأولىالمرةفى"الملعب،منانسحبقدأنهبرلأ

يزاجعولناللعبعلىقادرفهوالآنأما،المنافسالغريممعفي!لنافسة

فىالثقةبعضأستردبدأتأنالىجانبىا!لىووقفالأسبابكانتكلهما

جهتمفلمالإنجابمحاولةمعالطويلمث!وارىعنوحدثته..قسى

قالكمالأنناأجازتهانتهاءموعدقبلالزواجلإتماموتعجلنىأقولبما

بعديث!اءمابناالثهفليفعلثمبالآخرمناكليرتبطلكىنتزوجاننزبد

حياتىلأبدأدراستهمقرلىمعهوسافرتاللهبركةعلىوتزوجته..زلك

،الأولزواجىفىشىءكلفقدتأنبعدأخرىمرةالصفرمنمعه

بالأمانواحدبيتفيهااحتواناالتىالأولىاللحظةمنذمعهوأحسست

قبل،منبهاأحسلمالتىوالرجولةوالاستقرارالحبمعانىوبكل

علتظهرالحملبأعراضففوجئتواحدشهرزواجناعلىومضى
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اكدحتىحاملاننىأصدقأنورفضتالبدايةفىنفسىوكذبت

وأضهى..زواجناعلىعاميمرأنتبلطفلتىوأنجبت،ذلكلىالأطباء

بأحدشهورلمدةمؤقتاَعملاَوعملاللهمنبتوفيقالدكتوراهرسالةزوجى

الماديةأحوالناوتحسنتحياتناتكاليفتدبيرلشتطغالأبحاثمراكز

صخباَحياتناشقيقتهامعملأتاخرىبطفلةورزقناالثىءبعض

ب!حدىزوجىيعمللكىللعودةنستعدالآنونحن،وضجيجاَ

وأناالاثنيننحنعملناعائدومنبكفاحناحياتنابناءفىونبداالجامعات

أيضأأعرفلكنىميسورةسهلةتكونلنالحياةرحلةأنجيدأأعرف

بهاولايقاسب!اللاتقدرأشياءالقديمفتاىمنبزواجىكسبتتدأننى

لأنىقصتىلككتبتولقد.مادياتمنخسرتهماأضعافولاكل

اللهيدخرهاتدالتى"المؤجلة)السعادةعنتكتبهمالكأقرأكنت

العناءشواتبعدالدنيافىوالمكروبينالمهمومينلبعضوتعالىسبحانه

منهاقنصيبلىيكونأنربىوأدعو.الآخرةفىلهميدخرهاوتد..

قمةبلغتحينربىرحمةفشملتنى..العمريضيعأنقبلالحياة

يمرونالاَلافأنولاشكجديدةحياةبدايةفىأملأىوفقدتاليأس

انواريدالسعادةفىالأملبريقفيهايختفىفتراتمنبهمررتمابمثل

ماأحيانألنالايختارسبحانهوأنه،واسعةاللهرحمةأنبقصتىلهمأقول

كانأوعليناتخفىتدمنفعةلهوكانتإلالناوالعناءالضرربعضفيه

لالأمهاتأنبهأنأريدكمايصبرلمناللهب!ذنآتيةلسعادةمؤجلاَسبباَ

يتقدأالذىالمبتدىءبالعريسالاستهانةعدمهوللغايةهامشىء
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بعدمعهنالحياةفىآمالهوتحقيقإسعادهنفىاملهحاملاَ!ناتهن

منوجههفىالأبوابغلقبعدمالأمهاتوأطالب،الكفاحمنلمجنوات

المبتدىءالعري!هذامثلمعالحقيقيةبناتهنسعادةتكونفقد!داية

أهمأنذلك،آمالهلتحقيقالكفاحعلىويقدر..بصدقيحبفأى

منمعالنفسىالأمانهوبهاخبرتىواقعمنالزوجيةالحياةفىكىء

يمكنالنهايةفىالمادىوالاستقراروحدهالمادىالأمانوليسالفتاةبي

بناتهنعلىيحكمنفلماذا..الكفاحمنقصيرةسنواتبعديتحققفي

الأضخاصليسواأنهمعلىالمؤشراتكلتنبىءأزواجمع،لشقاء

خبرةمنلهنبمابناتهنيساعدنانهىالأمهاتوظيفةوأنلهنلمناشين

هوالقادرالغنىالعريسفليسوحدهابالمادياتيغتررنألاعلبالحياة

العالمكنوزلاتستطيعأشياءالحياةفىفهناك،المناسبالعريسلحده

الختاموفى.أزواجهنمعالسعادةلايجدنلمنتحقيقهاأوئراءها

..مزجلةسعادةمنمعاناتىقمةفىوأنابهبثزلنىماعلىائمكرك

ذلكعلدثهالحمد..دثهوالحمدف!تحققتتحققهامنأيأسكدت

المهمومين.منوقارئاتكقرائكلكلوكرمهبرحمتهيحققهاأناللهوأدعو

ولانتعلمهلامماالكثيرتقولرسالتك:أقولالرسالةهذهولكاتبة+

يقولونالحكمةوأهلالزمانتديمفمنذ.الألمبدروسإلاغالباَبهنفتنع

القلوبتتاَلفلمإنبأصرهاالدنيابكوزلاتشزىالسعادةأنلنا

اليوممنذلكحدثكماالبدايةمنذتتنافرلمإذاالأقلعلىأووالأرواح

يتوهمونمنبعضعلىيومكلالنهاريطلعفلسوفذلكومع،الأول
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الوفاظنقصوتعويضالسعادةلتحقيقتكفىقدوحدهاالمادياتأن

يحمباالذىالأولالزواجسياجهوالوفاقأنلناويقولون.والائتلاف

للزوالحمثروعأىطرفىبينالمستمرةالخلافاتوأنوالاضهيارالتصاعمن

ببماالفجوةواتساعالمثاكلتفاقموتنذرالميولتوافقبعدمتنبىء

أنفسهئميخدعونمنهناكفمازالذلكورغم،الزواجبعدالطرفين

اثمروغفىويمضون،الرمادتحتتسرىالتىالنارعنويتعامون

يدفعراأنبعدإلابفشلهيقتنعونولاالبدايةمنذبالفشلعليهالمحكوم

اختيا!سوءفىلهملاذنبأبرياءاطفالمعهميدفعهاوقدالشقاءضريبة

لك!والواضحالقادمالثمقاءلنذرالأهلتجاهلفىولالحياتهماالأبوين

؟،.بصيرةذى

الفثل؟يحتملللارتباطمئروعسوىليستالخطبةأنلناويقولون

الفشلم"احتمالاتغلبةمنتيقناإذاالأفضلمنوأنهالنجاحيحتملكما

فيهصالمضىعدمعنبالاعتذارنبادرأنالنجاحاحتمالاتعلىفيه

لأحأعارولاأحدعلىلوموبلاالآخرينومعالم!سمعالأمانةباب

بالفشلعل!محكومسثروعمراسمفىيمضونكثيرينف!نذلكومع

مقاونهلايملكونمنتصرلعدواستسلاموثيقةعلىبذلكيوقعونكان!ا

نة.يناسبنالامنأنالبديهيةالحياةحقائقمنأنهمعمنهالفكاكأو

تتنا!النفرصلأن،معهإلايسعدلنالذىغيرناضالةنفسههويكون

مراولاينقصأحدهمالايعيبشخصينوتنافرواضحقانونبلاوتتاَلف

011لهالملائمالرفيقمعبالسعادةجدارتهمنولاقدره
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ع!تةهناكوليست،البشرطبيعةمنالشركاءبينا!خت!ف،"؟)نا

أمورحولالعابرةالاخت!فاتبعضلاتعزيهاطرفينبينتجمع!بة

لأهلهخيركم)خيركمقالالذىاجمعيناللهخلقوأفضلالمتثابكة!*أ

بعضفىزوجاتهوغاضبتهزوجاتهغاضبقدلأهلى"خبركم!الا

الأرضسطحعلىوجدولوبشريةطبيعةالخلافلأن"حمان،

واحدةمرةيختلفاولممتصلةطويلةحياةفىوتشاركاتعاضراكصان

طبيبوربماالنفسىالطبيبعلىعرضهمالوجبيرمذاتهينأمرجمول

كقوالبشىءكلفىمتماثلينلشواالبشرلأن،أيضاًالعقية!مراض

يكونألاهوالشقيةوالحياةالسعيدةالحياةبينالفارقلكن،*!وب

الوفاقويكونعليهايغلبالذىالحياةطابعوهوالأصلهوطلاف

أنلابدذلكف!نالحياةعلىالخلافاتتغلبوحين.الادرالامتثناءهو

ولابدللاخرمنهمكلالملائمينالأشخاصليسواأضهمالىالمتغافلين!به

منحياتهفىيكنلم)ذايلائمهعمنللبحثمنهمكلذلكيدفعاذ

فالأنجاء.أبناؤهوهمالثخصيةسعادتهعلسعادتهملتغليببفعونه

احتياجاتهل!نسانلاتحققحياةلاحتمالالرحيدالريفالمبررهم

أيضاَوهم،والعاطفىالنفسىوالإشباعوالوفاقالسعادةمنالإنسانية

والتواؤمالاَخرالطرفلإصلاحطرفكلمجاهدلأنالمقبولالوحيدالحافز

العلاقةهذهتصحيحيصبحمئهمالزوجيةالحياةخلتف!ذا..معه

استمرارهاكانوإلاالطرفينلكلاواجبأأمراَعنهاوالعدولالخاطئة

وأالواقعمواجهةمنكالخوفأو..الماديةكالحاجةأخرىلدوافع
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،الخاطىءالزواجهذايوفرهابمميزاتبالاستئثاركالرغبةأوالمجتمع

سعادةولاالمرءسعادةالاعتبارفىلاتضعأنانيةدوافعترينكماوكلها

ماتصحيحعنافتتولىأحياناَبناترفققدالرحيمةوالأقدارالآخرالطرف

ظروتوبينهمبيننافرقتبمنوتجمعنا،اختيارنابسونحنأخطأنا

اللهيقدرلمحينمعكصنعتهماوهذا،الأهلبعضنظروقصرالحياة

قصصفىكثيرةأخرىظاهرةوهذه..الأولزوجكمنالإنجابلك

وتتزوجأحبتبمنالزواجمنفتاةتحرمأنهىلقصتكمشابهةعديدة

ثم،المحاولاتكلرغممنهالإنجابفىفتفشلتريدهلابمنراغمة

بمسامهاف!ذاوتتزوجهأحبتبمنغريبةظروففىالأقدارتجمعها

غبرعلىأحشائهافىالحبجنينويتحركجديدمنتتفتحالمغلقة

انتظار.

علأنةتصحيحعلأقدمتحينبنفسكأحسنتلقدحالأيةعلى

سببلفىوضحيت،أبناءمناستمرارهايررمالهايكنلمخاطئةزواج

ثمنهاغلامهمارخيصةهىمادياتمنالعقلاءعندلهقيمةلابماذلك

والإلا،الأمهاتتقرأأنفعسى.النفسوسلامةالمرءبراحةقورنتإذا

وبحققسعادتكعليكاللهيحفظأنوعمىمعانيهافىويتفكروارسالتك

القلبسكنمنمعالشريفبكفاحكلنفسكفيهتأملينماكللك

والمهمومبن،التعساءلكلالطيبةأمنياتكعللكوشكراَ،واسزاحإليه
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!البتارالسيف

،عمرىمنوالثلاثينالثانيةفىأرملة

ق!تلتقدأننىلكأعترفأنوأريد

زوجى!

..لأستريحلكأعترفأنأريدنعم

نهارليلالاَنيؤرقنىالذىضميرىوليهدأ

وإنما،بالبلطةولابساطوراقتلهلمولكنى،فعلأزوجىقتلتلقد..

وبكثرة،عليهواستعلائىوتكبرىوعنادىوكبريائىبغباثىنتته

منه.طلباتى

ب!حدىموظفةوأناموظفاَيعملوهوسنواتث!انىمنذتزرجتهفلقد

ألالقبولهعليهاشترطتلهلخطبتىالأولاليومومنذ،الحكوميةااليئات

بيتفىفيهاعشالذىالحياةمستوىلىيهىءوأنالزواجبعدأعمل

الهائلالفارقرغم،إخوتىزوجاتتعيثمهالذىالمستوىونفس،اهلى

العملوتركت،وتزوجنا،راضياَذلكوقبل.ودخلهدخولهمبين

والتحقواستجاب،بوعدهبالوفاءيومكلأطالبهالبيتفىوقبعت

كليخرجفكان،الحكومىعملهبطبيعةلهعلاقةلامرهقإضافىبعمل
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ثمالظهربعدالثانيةالساعةحتىبوظيفتهويعملصباحاَالسابعةفىيوم

الئانيةلىالثالثةمنبهفيعملغداءبلاالإضافىبعملهليلحقيجرى

زواجنا،منالأولالثهرمنذذلكعلىواستمر..يومكلمساءعثرة

للعملالعودةمسألةفىيناقثشىبأنوهمبالإرهاقأحسوكلما

عليهثرت،ممكناالاستقالةعنالرجوعكانحينخاصة،لأساعده

قادرغيىوأنتتزوجتنىلماذا:فيهوصحتإمكاناتهوقلةبفقرهوعيرته

فيسكت،فيتزوجتهالذىالأسوداليومولعنت..حياتىنفقاتعلى

بعدولبننى،اللبلمتصفحنىالصباحمنالعملوبواصلصابراَ

ذإ،وإسعادىلإرضائىمحاولاتهأوأجلىمنكفاحهلهقدرتذلك

تهرنحبكلمةأوشكركلمةمرةلهقلت-أنىللأسف-أذكرلست

اَخرفىفهكاَيعودوهرعطفأوتعاطفكلمةحتىأو-.شقاءهعليه

علبهبهأتكرمماأقصىكان)ذ..طلبتهشيئاَلىيقدمحينأو..الليل

بها،جاءنىالتىالأشياءقيمةأبخسألاأوأنتقدهألاأوألومهألاهو

فيسعادتهكانتحتى،كثيراَيسعدكانالنادرةالحالاتهذهمثلوفى

الكلا!منقارصةبكلمةعليهأفسدهافأكادتغيظنىالأحيانبعض

وزوجىزواجناعلسنوات8ومفت.لهاوجههأنتعودتالذى

ليلةذاتصحوتأناءلى،بكلمةيجرحثىولالإرضائىحياتهيكرس

للمستث!فىبنقلهوأسرعت..الألمشدةمنيصرخوهوصوتهعل

وأنهطويلةفزةمنذخطيربمرضمريضأنهعرفتحينذهلتوهاك

الباهظةانفقاتهمنخوفاَالعلاجويهملنفسهعليتحاملكان
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عكيشفقكانكأنه،قبلمنمعىمرضهلىيثرلمأنهمن!وتعجب!

.سواىشاغللهيكنلممنوهو..بأمرهيشغلنىأنمنحتىا

وفارقصيعاَحالتهتدهورتفلقد،المستشفىفىبقاؤهيطلولم

خلاللهمنحتهاالتىا)السعادةعلىويثسكرنىبيدىيصمكوهوالحياة

مرارةفىأتساءلوأناعليهبحرقةوبكيت..معىعاشهاالتىالسنوات

لهمنحتهاالتىالسعادةهذههىوأين..غيرىعمقهالايعرفوحسرة

قطعةقطعةيموتوظل..وبالتدريج..بالإرهاققتلتهلقد..

ولاعليهأشفقولاأدرىولابهأح!لاوأناالأخيرةالسنواتطوال

والآن،إخوتىزوجاتمعومقارناتىوطلباتىمطالبىإلاأرىولاارحمه

الذىالرجلأبكى..يومكلبالساعاتالسخينبالدمععليهأبكى

منىيسمعأنقبلوماتوأنكرتهوعذبتهفكرهتهكيانهفىذرةبكلاحبنى

الندميفيدباذاولكنالآنيقتلنىالندمإن..واحدةحبكلمة

فعلتمثلماتفعلزوجةكللعرفإليكأكتبأنتررتلقد،ياسيدى

،الآنمنهاأ!ثربالتىالكأسنفسمنستشربأنها..الطيببزوجى

وماصنعتماالجميعلهايتذكرحينزوجهارحيلبعدالجميعوسينبذها

الآنيتهربونالذينإخوتىحتىمعىيتكلمالبيتفىأحدفلا،فعلت

د!لعدوىألاتصيبهنحتىبىالاختلاطبعدمزوجاتهمويوصونمنى

عنى.

حينالمحرجةوابتسامته..صورتهأتذكرحينأحسهمماسيدىياوآه

ألقاهوجهبأىلكن..قريباَبهسالحقأنىوأحس..عليهأقسوكنت

127

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إننى..ذلكحقاَلىاللهيغفروهل..فعلتمابهفعلتأنبعد

..؟صنعتمالىاللهيغفرفهل..طويلاًندماوأبكىكثيراًأستغفره

يقولحكيمقولالصالحير،لأحد:اقولالرسالةهذهولكاتبة+

تبهىالذىالأمرتتركبانوإن!ا،العيونبتعصيرالبكاءاليس:فيه

ماعلصادقاَندمازوجكعلىبكاؤكيكرنأنأرجوف!نىلهذا!"عليه

فيالزوجيةالعلاقةواع!الحياةالىكلهانظزلكلتغييروبداية،بهفعلت

الماضيةحياتكرحلةخلالحقاَالكثيرفاتكفلقد..الأياممستقبل

يبخسألاالإيمانحسنمنأنهتعرفىأنلكوآن،الراحلزوجكمع

أجله،منالريفوكفاحهمجهودهميسفهوألا،الآخرينأقدارالمرء

وألا،أرزاقهموضيقحيلتهموقلةبضعفهمويعيرهمعليهميتعالىوألا

انينبغىحينوالمديح،الشكريستحقونحينلهمالشكريكتم

التشجبعمنهيلتمسونحينتشجيعهمعنينكصوألايمدحهم

البخلأما..إثمالفضلوإنكار،جحودالشكرفكتمان..والعطف

وإنمافقطإنسانيةغيرقسوةليسفهوإليهيحتاجونمنعلىبالعطف

لفد.النبيلالعطفإلىدائماَيحتاجالذىالإنسانبطبيعةجهلايضاَ

يتلهفكلهالبشرىالجنسإن:جيتىاَرثرالأمريكىالنفسعالمقال

لإسعاديشقىالذىوالزوج،.التاريخفجرمنذالآخرينعطفعلى

الناصاحقمنواصتهازوجهالإسعادتناضلالتىوالزوجة..زوجته

فلمال!..الحياةعناءمعاعليهمايهونلكىالآخرعلىمنهماكلبعطف

الحب؟أصدقإلالهالايحملونمنعلىأحياناالقلوبتقسو

128

http://www.al-maktabeh.com



العميقالحبنبعقيمةندركولادائ!اَاقدارهملهملانعرفولماذا

نجدفلاحولناونتلفت.يفارقوناأنبعدالاحساببلامنهحهلناالذى

عرفانأوحبكلمةعلىيتلهفونكانرامنلدىإلاقيمةأيةلأنفصشا

المرضبسيفيمتلمالراحلزوجكإن.يسمعونهافلامنا،احدة

المستمرالعقيموالنقدالكدبسيفأيضاَماتوإنماوحدهاوالإرهاق

افتقادوخنجرعليهالتكبروسيف،شيئاَالأمرمنيغيرولالايفيدالذى

وتسرعالعمرتقصففاتكةأسلحةوكلها،حبهافىتفانىممنالنفدير

منهورغبةنفسهلانكاراستمرارإلاالرحيلعندلكضكرهوما،باللاك

فأى..بهوالرضاالقليللأقلمنهوقبولالضميرعذابيجنبكزان

هذابافتقادخسرتهاقدفادحةخسارةوأىلكيحملهكانعظيمحب

الفريد؟الطاغىالهب

لهمحيلةلاعاالبشرنحاسبأنمن!الكريمالرسولحذرنالقد

فيهيكونزمانالدنياعلىيأتىسوفأنهمعناهمافقالرزقهموهو،فبه

لهطاقةلابماويطالبونهبالفقريعيرونه،وولدهزوجتهيدعلىالمرءهلاك

فاذكرى..فيهلكوخلقهدينهفيهايفقدالتىامداخلفيدخل،به

كلعنرجوعاَفعلتماعلىندمكمنواجعلىسيدتىياجيداَذلك

مننوعارسالتكولتكن..فعلتماكلمنوتطهراالخاطئةأفكارك

..والسلامويقدرلاءلمنيغفروالله..ربكعندلكالئفاعة
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المغلق!الباب

تعترف!لتىللسيدة،البتارالسيف)رسالةْ!

المتواصلةبمطالبهازوجهاقتلتبأنهالك

بهاتليقالتىالحياةمتطلباتلهايوفرلكى

وبالتعالى،إخوتهاوزوجاتكأخواتها

والحسرةبالارهاقماتحتى،عليهوالتكبر

لها.الجارفحبهرغمواحدةطيبةكلمةمنهايسمعانبفير

ا"خراالجانبالسيدةهذهفيهالترىقصتىلكاكتبانقررتوقد

أقلأومتوسطةأسنفىيأتصنة03عمرىسيدةفأنا..الحياةمن

سيدةوأمى،الصلاةعلىويداومبالمعاشمرظفوأبى،المتوسطةمن

وكنت،أبداَأمامنايت!ث!اجراناويختلفانوأخواتىاناأرهماولمعظيمة

علىأبىإلحاحرغمالاعداديةعندالتعليمعنوتوقفت،الكبرىالابنة

لأنى..التفصيللتعليمبمعهدبالالتحاقواكتفيت،تعليمى!مال

عثرةالسادسةوفى..بيتوربةوأماَزوجةأكرنأنإلانفسىأتخيللم

خطبةفزةبعدوتزوجتهعمرهمنالثلاثينفىموظفلىتقدمعمرىمن

إذاعكوكانواحدةكرفةهولىوفرهالذىالزوجيةعشوكان،قصيرة

131

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منفيهاماكلوأكومالسريرأفكأنبالغسالةبهاالملابسغسلأردت

زوجىحلفلقدالمطخأما،العملهذالأؤدىمنهاجانبفىأثاث

مطبخك!هذالىوقالالحجرةشرفةفىالبوتاجازلىوضعبأنمشكلته

فلقدذلككلومع،الحمامأمامطويلطابورفىالوقوفعنناهيك

كانلو،الظروفتتحسنحتىشىءكلأتحمللأناستعدادعلىكنت

لضربثىوبدأعشرلىعسنلمللأسفلكنهمعاملتىأحسنقدزوجى

إصبعىقلىوكسر.خلافبيننانشبكلماالزواجمنأيامبعدبعنف

حياةلىتعدلمبأنهأحسوأناالطبيبعيادةمنفخرجتالمراتإحدى

هذاوانتهىحقوقىكلعنوتنازلتالطلاقوطلبتلأبىورجعتمعه

بهتربطناآخرشابحياتىفىظهرقصيرةفتزهوبعد.الفاشلالزواج

زوجةورآنىبقصتىسمعقدوكان،مسلحنجارويعملنسبصلة

لأنالزواجليتمالشقةإحضارهومنهالمطلوبكلفكان،لهمناسبة

عدةانتهاءبعدوتزوجتهبالقليلوسأقنعحزينةمطلقةوأناجاهزأثاثى

إقصرا،بالأولبالمقارنةفكانالجديد)عشى"إلىوانتقلتبشهرالطلاق

ولانافذةبلاكانتوانوصالةغرفةمنمستقلةشقةكانفقد،فاخراَ

شرفة!

للمرةالفشلوأتجنبزواجىينجحلكىجهدىكلابذلانوقررت

وأنهالعسكريةالخدمةمنهاربزوجىأنأكتثمفبىف!ذا..الثاثية

أىمنالاقترابويخشىأوراقبلالأنه،مزورةشخصيةببطاقةتزوجنى

منلخوفهمحافظةا!لىمحافظةمنينتقلأنحتىيستطيعولاللثرطةقسم
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ب!لاقتهالخطأبابمنغسلتحينمشاكلناوازدادت،عليهالقبضص

السوءأصدقاءبعضعلىزوجىتعرفثم،فتلفتملابسهفىالمزورة

بب!نناحدثكلمابعنفيفربنىالآخرهووبدأ،لىمعامتهوتغيرت

أبىبناهبسيطبيتالىالقريبمسكنهامنأسرتىانتقلتثمشء.

وايذائىضربىفىويزدادزوجىبىينفردأنوخشيتالعمربنحولة

أبىوأعطانىحمايتهفىلأكونبيتهفىشقةلنايؤجرأنأبىمنفطلبت

الضربمراتوقلتإليهارانتقلناأوشرفة"،وصالةغرفتينمنشقة

أبىبيتتدخلليلةذاتبالرطةفوجئناثمقبلذىعنقليلاَوالإهانة

وفى،بشدةأصتىوانزعجتموجوداَيكنلمالذىزوجىعنللبحث

..الأصغرشققهبيتفىوجدتهحتىزوجىعنبحثتالتالىاليوم

للجيشنفسهيسلمأنبينوخيرتهوجههفىثرتتزوجتهمنذمرةولأول

يطلقنىأن،وبينأمانفىذلكبعدنعيشثممصيرهويتحمل

نفسهتسليمعلىيوافقبهوفوجئت.خوفبلاحياتىلأعشويسرحنى

ب!خلاصووعدتهالمحنةهذهتزولأنلىبجوارهأقفأنمنىويطلب

تصحيحسبيلفىشىءكلأتحملوأنعنهأتخلىوألامعهأقفبأن

وتركتهإزعاجمنلهسببهعمالهليعتذرأبىلبيتمعىوعاد،وضعه

يعتذرأنويريدالبابعلىزوجىبأنأبىلأبلغودخلتالثقةبابعلى

بدخوللهالسماحورفضأبىفهاج،حياتهفىجديدةصفحةويبدأ

وقفالذىزوجىوجهفىبعنفالبابوأغلقثائراَللبابواتجه،البيت

غضبهبسببفعلفيماوعذرتهأبىمنأكضبولم.الألمغايةوفىمحرجاَ
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بجوارهأقفبأنلزوجىوعدىفىنكرتلكنى،بيتهالشرطةدخولمن

اللحاقفىأبىواستأذنتإليهأخرجأنوقررت،حدثمهمامح!هفى

وأصررتفاعتذرتلمصيرهتركهمنىوطلببشدةمنىفغضببزوجى

علىزوجىوناديتكاضبوأبىوخرجتشدتهفىزوجىأتركألاعلى

وأمضبناسعيدوهوعينيهفىوالدموعلىينظرفرقفيتظرنىأنالسلم

أشقائه.أحدبيتفىالليلة

عليهوحكموحوكمالتجنيدم!نطقةلىنفسهصلمالتالىاليوموفى

زوجىضرباحتمالفىالأصغرجهادىوانتهىعامينلمدةبالسجن

،الثدةهذهفىجانبهلىالوقوففىالأكبرجهادىوبدأ،وخلافاته

العمل،وقررت..لىموردلاوأناسأساعدهكيفنفسىوسألت

مساء6لىصباحا8َمنللحلوياتمصنعفىتغليفعاملةوعملت

كيلو03منإنناجىزادحتىغريبةبسرعةفيهوتقدمتعملىوتعلمت

نوجىأندروبدأت،اليومفىجرامكيلومائةلىالأولىالأيامفىجراماَ

يحتاجالتىالنقودمنمطالبهوألبىوالفواكهالطعاملهوأحمليوماَا5كل

والصعودالشاقالعملوواصلت..السجنفىمجثشهلتدبيراليها

55أحملوأناالخاسىالدورلىالأرضىالدورمنالمصعديتعطلحين

كللبكلالباردةالثتاءليالىفىالمساءفىوالعودةالحلوىمنجراماَكيلو

زوجى.طلباتوإعدادالزيارةموعدانتظارإلايشغلنىشىءولا..

السجن،فىحياتهعليهليسهلاضافىمبلغلىزوجىاحتاجوكلما

إحدىفىزوجىالىزفوأخيراَ،لهأدبرهلكىالمس!تجلفعلت
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اكتوبر،6ذكرىفىالمدةمفىقبلعنهالافراجقرببثرىالزبارات*

بشراءلخروجهأستعدوبدأتالسعيدالخبرلهذاالفرحمناطيىوكدت

لىيحتاجانهمحرجاَأبلغىلهالتاليةزيارتىوفى،لهمدنية*بسا

ولاللأفراجالمحدداليومنفسفىسبيلهاخلاءيتمحتىجنيهاَهسين

التاليةالزيارةفىلهالمبلغب!حضارنوعدتهايامبضعةالاجراءاتسُعطل

اجدلاوأناالأيامومضت..عليهأحصلأينمنأعرفلاوأنا،

عنتوقفالذىوهوبالمبلغأبىمطالبةأستطيعولاللنقودمصدراَ

كهذامبلغاَيقرضنىلنوالمصنع،زوجىسجنمنذمناالايجارنفاضى

احسوأناللزيارةالسابقاليومفىعملىمنوعدتباليوميةعاملةوانا

أمامويسزكأضيقتى،"يفكأنربىوأدعوأنفاسىيكتمبالضيق

تجيبربىوسبحانك..اجلهمنضىءكلاحتملتالذىزوجى

منلىخطاباَفرجدتللبيتعدتفلقد..دعاك)ذاالداعىدعوة

عيدبمناسبةموسيقياَكارتاَفيهفوجدتبالخارجيعملالذىعمى

اخملأولملىالمبلادعبدهدبةدولارا032َالكارتداخلوفىمبلادى

ودفعتكثيراَربىوشكرتركعتينوصلبتوبكيتفصرخت،المفاجأة

لخروجلأستعدبالمصنعالعملتركتثمزيارةاَخرفىالمطلوبالمبلغله

بيتهلىزوجىووصلجديدةعروسكأننىلاستقبالهبيتىوأجهززوجى

طيباَطعاماَأعددتقدوكنت..والأصدقاءبالأهلاليتوامتلا

..الراحةفزهخلاللىءزوجىيحتاجلابحيثثلاجتىوملأت

أوراقاَلنفسهليعدخرجثم،العمرأيامأجملمنأصبوعينمعافعثنا
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منيعملوبدأ..سنواتعشرمنذمرةلأول)النور"فىويعيشسليمة

فىللعملفرصةشهرينبحدوجاءتهسفرجوازلنفسهواصتخرججديد

واهتمالزواجمنسنرات8بعدلنفسىانظربدأتسفرهوبعدالخارج

علاجاَوبدأتالماضيةالسنواتخلالأهملتهالذىالإنجاببموضوع

زوجىفأبلغتمنظارلعملبحاجتىالطبيبوأبلغنىمرةلأولمنتظماَ

خلاله،بجوارىويقفعكليطمئنأجازةفىوجاءكثيراَلذلكفانزعج

الخليجحربظرفجاءثم،لعملهوعادسعيدأضهراَمعىوأمضى

كبيراَبلغاَوأنفقبعلاجىواهتملمصرفعادشركتهأعمالوانكمضت

عنهناكوسمعنسافرأخرىدولةفىجديدةفرصةجاءتهلْم،عليه

اليوموفىإليهويىافرتيستدعينىفأرصلالعقملعلاجخاصمستشفى

جراحةوأجريتللعلافيوخضعتللمستشفىاصطحبنىلرصولىالتالى

الحمل،يكتملولمونصفشهربعدالجنيننزلوللأسفالكثيرتكلفت

أحوالهورأيتأجلىمنتكبدهاالتىالنفقاتمنزوجىعلىوأشفقت

عنوتغيبأيام4المستشفىفىمعىأمضلأنهاضطربتقدالعملفى

يفصلكادحتىوحد!يتركنىلكيلاأجلىمنأخرىأيامبضعةالعمل

لمصر.العودةفقررت.عملهمن

اضطرحتىأصررتلكنىفراقاَكفانا:قائلاَالبدايةفىورفض

سريعةمرتيوما45َلمدةأجازةفىمعىورجعفتزهبعدللموافقة

لمركزالقادمةالمرةفىيصطحبنىبأنيعدنىوهولعملهورجعكالأحلام

معأننسىوبعدهامحاولةآخرهىهذهتكونأنب!ثرطالأنابيبلأطفال
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وجدقدمناكلأأنويكفينالنااللهكتبهبماونرضىنهائياَالموضوعهذار

وكنت،وتضحيةلاخلاصحبمنيريدهماكلعندهووجدالآخرس

يتزوجبأننصحوهمنبعضعلىعارمةثورةثارقدزوجىأنصمعتند

وتحملتنىاشتزشىقدزوجتىإن..لهمقالوأنه،لينجبأخرىمرة

افرطولن..الآخرونعنىتخلىحينومحشىفقرىفىجانبىلىووتفت

تعالىاللهوشكرتفرحاَفبكيت،العمرنهايةلالىمشاعرهاأؤذىأونبها

منهعانيتهماواحتملزوجىعلىأصبرلأنهدانىقدربىأنوعرفت

بعدالراحةهيكردوفىعنهاتتحدثالتىأجائزتى،لتكونالبدايةؤ

ولموشهموأصيلطيبفزوجى،لذلكهداناالذىدلهوالحمد،التعب

حينانهبدليلالصحيحالطريق!لىأحديرشدهأنالافقطينقصهيكن

ولموخطورتهذلكبعواقبأحديبصرهلمالعسكريةالخدمةمنهرب

وضعه.وتصحيحالعودةعلىأحديرغمه

ولقدومنحأعطىماعلىلهوالحمد.لىوهيأه،لهاللههيأنىأنلى

بالفقر،بالمعايرةةزوجهاقتلتالتىللزوجةلأقولالرسالةهذهكتبت

لزوجتهيخلصالذىالطيبالمحبالزوجأنعليهوالتعالىوالتكبر

وأنيشاءمنيقتيهااللهعندمنكبيرة)نعمة"هواسعادهاعلويعمل

يعاقبناالنعمةهذهعلىتبطر..بالفقرومعايرتهعليهوالتكبرلهالتنكر

كماحياتهافىبهرتستفيدالدرسهذاتتعلمأنوأرجوبزوالهاعليهاالله

لكلأقولأيضاًالرسالةهذهكتبتفقدوأخيراَ..واستفدتتعلمت

لالأنه،بطفلالثهيرزتنىأنفىأطمعمازلتعاماَا3زواجبعدأننى
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احملكف!نىلهذا،الأمومةثرفتتمنىلاالأرضوجهعلامرأةترجد

الصالحبالخلفيرزتنىبأنوقراؤكأنتاللهلىتدعوأنهى"أمانة،

.والسلامولهملكوضكراَ!برىبعدلىالطءهديةليكون

طويلةسنواتالآخرينالمزيعاضرقد:أتولالرصالةه!.ولكاتبة+

عاصؤمحنةيواجهأنلىجوهرهمضيقةويعرف"يكتث!فهم،أنبغير

عللهفتظهرالبشرمعادنعنالصدأيذيبالذىالناركوهجفتكون

العربى:الشاعرقالالمعنىهذاوفىرخيصةوامانفيسةاماحقيقتها

خيىكلالث!دائداللهجزى

صديقىمنعلوىبهاعرنت

منسنراتبعدمرةلأولزوجك)اكتشفك،قدسيدتىياوأنت

فىالمغلقالبابفيهافتحتالتىاللحظةفىالعشزواضطرابالزواج

الزوجةواجبلتؤدىاليهوخرجت،معتذراَلأبيكجاءحينوجهه

نابعد،محنمنيواجههماعلىواعالتهزوجهامساندةفىالمخلصة

بانالنصحلهأخلصتحينتجاههواج!بهااءالأأحسنقبلهاادت

سليمة.آمنةحياةذلكبعدليبدأخطئهعواقبويتحملنفسهيسلم

كنتو)نما،رشيدةزوجةنصيحةمجرلههذ.نصيحتكتكنولم

..الحياةزحامفىنسوهقدكئيرينانيبدودينيا،واجبا5َبهاتمارصين

للمنحرفالنصيحةواجبهو-نفسهعلىانسانكلانكفاءكماروفى

قالكمالكالناسوأنصح،النصيحةأنالدينالقريمللطريقبالعودة
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خيركفيهبماإلاينصحكلمأى..فيكاللهخافمنهوالعارفناحد

الواجبينهذينأديتقدوأفت.والآخرةالدنيافىامركوصلاخ

وليسالتجربةنارأنضجتهحينأيضاَأنتواكتشفتهزوجكفحشفك!

الحياةحقائقفهمعلىوتعينهنفسهلىوترةالانسانتنضجنار"لالمحنْ

آخرشخصاالمحنةبعدزواجكفىعرفتلهذا.عنهغائبةكانتالنى

يغلقألاأهميةهىوهذه،قبلهاطوالاسنواتعاضرتهالذىفي

يسعألا-وأهيةأمرهمعمهمناصلاحامكانفىالأملبابالانسان

ويستنفدالأبطالجهادمعهميجاهدأنقيمنهمباليأسبالنسلبم

الذىالتغيرلقانونوفقا-فالانانللأفضللتغي!يرهمالوسائلكلمعهم

أفكارهعلىبثبتلا-التغيرتانونإلايتغيرالحباةفىشىءكلانبقول

العمرمراحلبتغيريتفيروانما،المماتحتىالميلادمنابداَوسلوكه

للصابرين،دائماَوالعقبى..حولهمنوالأشخاصالظروفوتغير

مننغببرمنيائسبنالببضاءالرايةبرفعجولةاولومندائماَنسارعنلماذا

أمرهم؟بعضاصلاحكبيرحدلىلأمكنمعهمالجهدبعضبذلنالو

صبرتلما..البدايةمنالعاجزالمنطقبهذاسلمتقدكنتلوانك

هذاعرفتولما،تغييرهحاولتولما،طيشهسنواتفىزوجكعلى

وشهامته.واخلاصهبحبهالآنتتتعينالذىالجديد"االإنسان

،بماللاتقدرثروة-امرأةأوكانرجلاَ-المخلصالمحبالحياةوشريك

بل،عنهشردإذاالقويمالطريقلىلاستعادتهنكافحانوششحق

لكىعيونأربعلىليتا:)بوذا،معلهنفولأنأيضاَويستحق
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يسرعإثمالمخلصالحياةشريكعلىوالتطر.منها،اثنتيناعطيك

عليها.بالشكريحفظونهالأعمنالنعمتزولكماصاحبهعنبزواله

صاحبهيستحقفكلاكما.منكمالكلتماماَعادلةالجاثزةأنولائمك

يحققبأنحدودبلالكوالدعاء..النهايةلىعليهيحرصأنوينبغى

أشاربماتعملىأنهىالأخيرةالنصيحةلكن..الطيةأمانيكلكالله

قدالثهأنالقاطعوبالدليلالنهايةفىلكماثبتماإذازوجكبهعليك

الاختيارهذاتقبلاوأن،وليدالآخرفىيشاركهألام!نكمالكلاختار

تتعلقوبغيره.النعمتدومأيضاَفبالرضا..وصبراقتناععنبهوترضيا

ويتعكر..الموجودوتنسى،بالمفقود(5المزيدفىأبداَالراغبةالنفس

امركمنلكويهمىء،آمالككللكيحققأناللهعسىالحياةصفو

.المفيدةرسالتكعللكوشكراَرشداَ
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!الأحلامعبير

تلقىأنأملوكلىإليكالثانيةرسالتى

فمنذالأولىرسالتىمنأكثراهتمامامنك

بابفىعكورددتاليككتبتتقريباعام

جانبىمنقمتموجز،بردالخاصةالردود

لمكنتوإننصيحةمنفيهجاءبمابالعمل

فلقدذلكومع،خاصةواعتباراتلظروفكاملةتطبيقهاأستطع

.الإمكانبقدراستطعتمامنهونفذتلرايكرضخت

الصامت(اللقاء)رسالةقصيرةفترةمنذالحبيببابكفىقرأتأنلى

بينهماجمعتثم،ال!ثمباببدايةفىالأيامبينهمافرقتاللذينالمحبينعن

منلكللكتابةودفعتىخواطرىفأهاجتوالمرارةال!ث!قاءبعدالحياة

مدينةفىنعيشوفتاتىكثتأننىقبلمنلكرويتلقد،جديد

الورديةالأحلامعبيرمعاونتنفسقلربناالحبيملابالأقاليمصغيرة

وكنا،صغيرسعيدبيتفىبيننايجمعجميلغدفىالعريضةوالآمال

وكانتوالانتظارالوفاءعلىوتعاهدنابعامينوأكبرهاالثانويةبالمرحلة

خاطبلأهلهاتقدمكلماقكَأنت،كاصيريناثططوهدفاجميلةفتاتى
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وبارتباطهابقصتناوصارحتهبهللانفرادفرصةاولاتهزتعليهووافقوا

"أفكان،صدقهامنليتأكدوعنوانىباسمىوأخبرتهبلبىعاطفيا

ومتمنباوم!ثمجعامه!اوجاءنىالفورعلىفانسحبونبيلاكرطخطابها

وضعففقرىومستغلامساوماالثانىوجاءنى،معهاسعيدةحياةلى

يانساوعنىعنهاانصرفأنيلبثفلمثيئايملكلاكطالبمرقفى

بالخطرأحسستالثانىالخاطبوبعد،لهاستجابةأدنىيجدلمحين

الجامعيةالمرحلةأبوابعلىكطالبظروفىلأنمضطرالأهلهافتقدمت

وقابلت،المشجعةغيرالاجتماعيةظروفىعنفضلامناسبةليست

مروررغمالآنحتىأنىلمإذفعلفياوسامحهاللهرحمهالأكبرشقيقها

بالالتفاتونصحنىالواعظدورتقمصفقدوبينهبينىدارماالشين

،الزواجعلىيعيننىشيئاأملكولستأمامىطويلالمثموارلأنلمشقبلى

مننوعأىهناكيكونأنإليهوتوسلتفقطالفاتحةمعانقرأأنورجوته

صغبرةفتاتىأنوخاصةطريقىأشقأنلىوعدأوبكلمةولوالارتباط

الجامعةمناتخرجوسوفسنواتعدةانتظارىيضيرهاولنالسن

الشهاداتأعلعلىحصلتلوحتىبأننىفقاطعنى..و..وأعمل

الزواجهذافىأملفلاوبالتالىشيئالىالمادىالراقعمنذلكيغيرفلن

عدوىوعرفتعلىألقاهالذىالدرساستوعبتوقدبيتهموغادرت

الجامعبةالدراسةوهجرتجريئةخطوةعلىفأقدمتالفقروهوالحقيقى

مالاوأكسبلأعملمجاورعربىبلدلىوسافرتبأيامتبداأنقبل

أكابدموعهالىتقسموهىفتاتىوودعتنىحلمىتحقيقعليساعدنى
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الواقعلتغييرمعركتىالغربةفىوبدأت.العمرنهابةالىتتتظرنىسوف

اللهساعهشقيقهاوصوتفتاتىخياليلهبنىعكنرضالذىالمادى

فىالكئيروتحملت،شيئاحالىمنتغيرلنالثهاداتاعلىلىبقولوهو

فتراتفىحقيىأعمالاوقبلت،كثيرةفتراتفىجائعاوهتغربتىبلابة

وحدتىفىوبكيت،الأحيانبعضفىآدميتىبفقدانوأحسستاخرى

لفتاتىتقدمسفرىوبعد،الناسوعلىالدنياعلىبهوانىاحساسامرارا

بقصتهالقاءأولفىصارحتهفقد،شأناأغربهموكانالثاكاطاطب

فىلهاوقالبرمتهالموضوعفتجاهلالسابقينمعفعلتكالىوحبهاس

كلهالأمروأنالوهمونفسالحكايةنفسلهاالزواجقبلفتاةكلانهدوء

هدؤبكلأهلهامعالزواجخطواتاتمامفىومضىشىءفىيعنيهلا

طويلاورفضتفتاتىوقاومت،حالهويسارالمرموقمركزهعلىمعنمدا

الأصننساءودفعواأهلهاهادنهاثم،والضربالزجرنصيبهافكان

بعدرا!اتغيرانعسىالأمورتهداانلىفقطالخطبةبقبوللافناعها

علىذلكهىوقبلت،وقتأىفىفسخهاأمكنتتغيرلمف!نحين

فىكانتالخطبةيوموفى.واهانتهمالأهلضغطمنتخلصامضض

وأرايهابغيرقرانهايعقدونأخرىغرفةفىوهم..صديقاتهابينحجركا

مضتفقدالابنةرضابغيرشرعايجوزلاالزواجانورغم.موافقتها

ذلكخلالوكنت،راغمةمعهحياكافتاتىوبدأتنهايتهالىخطواته

أنهاوتصورت.جرىبمافعلمتالفقرضدمعركتىأخوضغربتىق

عرفتانلىالاغراءأوالأهلضغطاماموضعفتالعهودخانتتد
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ولش!والغدربالحيلةتزوجتقدأنهالهاالناسأقربومنبالمصادفة

أناءلىبهالاعزافترفضالزواجبعدكاملاعاماوظلتوالإيجاببالقبول

يشقالسكينبنصلفأحسست.النهايةفىالواقعللأمراستسلمت

وواصلتأعاقىمنالمحبينآماليحطمالذىالفقروكرهتكبدى

وضعتوحين،شىءبأىابتهاجولاسعادةبلاالغربةفىكفاحى

البنك،فىكبيررصيدلىوأصبحنجاحىوحققتالطريقعلىاقدامى

تأتىحينالقودقيمةومامرارةفىنفسىسألتوإنمالحظةبهأسعدلم

لتحقيقه،تمنيتهاالذىالحلمويضيعإليهاالملحةالحاجةتشفىأنبعد

فكانوأنجبتوتزوجتسنواتبعدالواقعللأمرأيضاأنااستسلمتثم

الثجاردائمةنكديةاللسانسليطةسيدةمنتزوجتأنقدرىمن

علالبذيئةكلماتهاوتورعشىءكلعلىومتمردةدائماناقمة،والعبوس

الممتلكاتكلتكونوأنالبنكفىرصيدناإلالهاهمولايومكلأولادى

مراراكبدىويتمزقدائماتقولكماأمانلهمليسالرجاللأنباسمها

تنجححينخائفينالغرفةمنركنفىي!تكومونأولادىأرىعندما

صياحناويتعالىالبذىءسبابهاعلىردافأثوراستفزازىفىزوجتى

بالشجارالبادىءيوماأكنلمأنىحانثغيرلكلأقسمو)نى،أمامهم

لىليس،مثالىزوجوزميلاتهاأهلهاباعتراففأناللصث!اكلمثيراولا

وأولادىلبيتىالعملبعدكلهووقتىبيتىعنيشغلوننىأصدقاء

شقاءمنامتلكتهماكلكتبتوقدتعاستىرغمتفارقنىلاوالضحكة

ولاالخاصةحياتىفىمستقيمأنىكما،باسمهاوعقارأرضمنالغربة
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لكن،واشتهزتهاإلااستجمامأوبرحلةأصتىلإسعادإجازةأوفرصةأترك

تخفضأنفأرجوهاالبذيئةوألفاظهابصياحهاتبدأمشاكلناكلأومعظم

حرصاألفاظهامنتهذبوأننقاشناالأطفاليسمعلاحتىصوتهامن

سببكانإذامطالبهالهاملبيااستطعتماغيظىوأكظمحيانهمعلى

سببكانإذاأرتكبهلمخطأعنلهامعتذراأو،لهامطلباالثمجار

المكابرةفىتماديهاسببهويبدوفيماهذاوكان،لىظالمااتهاماالشجار

التضحيةفتحولتأولادىعلىوحرصىخوفىترىلأنهااللسانوسلاطة

فلقدالقديمحبىأما،جانبهامنالمشمرالابتزازمننوعالىأجلهممن

تسمعتعدولمعنهاأسمعأعدفلموبينهبينىنهاثياالأسبابانقطعت

نأوزوجتىأناقررتثم.الحالهذاعلىطويلةعاماا4ومضتعنى

العودةبعدفيهونستقرالأجازاتفىإليهنعودالقاهرةفىسكنالناننخذ

الراقيةالقاهرةأحياءأحدفىالجديدالمسكنزوجتىواختارت،النهائية

نعم!لوجهوجهاامامىأراهابىف!ذا،اجازةأولفىفيهل!قامةوعدنا

وقدوبينهابي!ىوالضعفالفقرحالالتىالقديمةفتاتىنفسهاهى

الدراسةمشارفعلىأبنائهاأكبريقفوأمَازوجةالآناصبحت

منأمتاربعدوعلىبلالحىنفسفىالعجيبةللمصادفةوتقيم،الجامعية

القاهرةطولفىعميقبحثبعدلنازوجتىاختارتهالذىالمسكن

وروتطويلاوتحدثناالأفلامكمصادفاتمصادفةفىوالتقينا!وعرضها

اللحظةومنمقاومةبلاوسلمناحياتىعنلهاورويتحياتهاعنلى

قدالصدورفىالكامنالحبوانالآخرمنمنالكلمهربلابأنهالأولى
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يوميمضولم.والأحلامالصباصنفىكانكماعملاقاغفوتهمنانتفض

بآخر،أوبشكلمعانتحادثلمأوفيهبهاالتقلمالأجازةتلكخلال

وبدأبينناالتليفونيةوالاتصالاتالرساثلوتواصلتعملىمقرلىوعدت

عنبعيداالحياةعلىيتمردونالغربةمنعاماع!ثرسبعةبعدأولادى

خالولاعمبلاعغغريبوسطفىبالحياةويضيقونمصر

اغترابطرلبعدمصرفىوالاستقرارالنهائيةةللعوعكويضغطون

ذلكفىأستشيركاليكفكتبتالماضىالعامفىقمتهامعاناتىوبلغت

ن)لأنىالعودةأخافاننىلكوأقولالقديمةفتاتىطلبعلىبناء

فتاةلقاءمننفسىأمنعانأصتطيعنلنمصرفىواستقررتعدت

وتأنيببالإثماحساصمنذلكعلىيتزلبمامعالقديمةأحلاس

لناننىكما.لقاءاتناطهارةمنبالرغماللهبهامرنالماوعصيانالضمير

الزواجفىالقديمحلمنالمحقيقفىورنجبتهارغبتىطويلااقاومانأستطيع

لأطوللمصرعودتىأؤجلأنردكفىمنىفطلبت،العقباتكانتمهما

وقد،واولادهاأولادىرؤوسفوقالمع!بدهدممنوحذرتنىممكنةفزة

عامافاجلتهاالعودةتأجيلوهوالأولنصيحتكبصمطرعملت

يومىشبههاتفىاتصالعلىبقينالكننالرأيكوهىأناواستسلمت

وتنصحنىبالتماصكوأنصحهاهومنافيهانتثاكىأسبوعيةورسائل

يجبرناوماذاعلينانرضالذىالشقاءهذافىذنبناماوتساءل،بالصبر

فدفعناضعافاكناحينالبدايةفىلهتعرضناالذى"الظلم)قبولعلى

وسعادتنا؟ثمبابنامنفادحاالثمن
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قفتحتاللقاءلىجانبنامنسعىاىبغيربينناالأقدارجمعتلقد

وجودلهايعدلمأنهانظنكناحميةوثاعرصعادةعلىجديدمنعيرننا

هل:هوعدداسؤالالأسألكالآنلكلأكتبوانى،الحياةؤ

3اولادهاجلمنوسعادتهبنفسهيضحىمنفقطهوالسوىالانسان

ومصلخهالضخصيةسعادتهبينالإنسانيوفقأنالممكنمنليساو

ومصلحتهم؟اولادهسعادةوبين

الطولةأنراعمننوعهىالانسانيقدمهاتضحيةأىانأرىاننىئم

انسانكليملكوهل..بطلايكونبأندائمامطالبانسانكلنهل

البطرلة؟مؤهلات

كيانعلىالحفاظعلىحرصكمدىكولرمتابعتىمناعلماننى

فىالشخصيةالسعادةباعتباراتالإلوينتضحيةذلكتطلبولوالأسرة

اذاأتساءللكى،عليهموحرصاالإلناءلسعادةطباالأحيانبعض

بينالتاَلفأوالتفاهممننوعلأىوجودلاأصزفىالحياةاستمراركان

الانتحارعلتوافقفهلالبطىءالانتحارمنفيها،نوعاوالأمالأب

3أولادىسعادةعلىحرصا

بالتضحيةلىتسمحالتىالبطولةمقوماتاملكأننىافترضناو)ذا

سعادضهمفىأولادىعلىعائدالتضجةلهذهيكونأنالمفزضمناليس

فىمستقرينولاسعداءيكونوالمإذاالحاليكونوماذا..واستقرارهم

بينهما؟تفاهملاأبوينظل
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أريدلكنىحلالتحريمأوحرامبتحليلفتوىمنكأطلبلاإننى

منأليسوعدلكبحكمتكوتجيبنىالورقعلىولوفقطتنصفنىأن

فىكانإذاخاصةالخاطىءالوضعهذاأضهىأنالعامالصالحومنحقى

منيمنعوماذا،أمهمعلىأجوروألاأولادىحقفىأقصرألامقدورى

علىمفروضةحياةعاماأربعينعثتوتدتمنيتهاالتىالحياةأعيشأن

الغربةمحنةا!لىالبدايةفىالفقرمحنةمنابتداءأريدهاولاأحبهالافرضا

؟الجديدةالمخةهذهلىالتعيسالزواجالىالحبمنالحرمانمحنةا!لى

ألز!ولاأحدعلرأ!أفرضلست:اقولالرسالةهذهولكاتب+

أعماقمنينبعأنلابداختيارىعملالتضحيةلأن،بتضحيةأحدا

رسالةالحياةبانأومنأنىغير،عليهيفرضهاأنلأحديجوزولاالإنسان

يتسععامإنسانىوواجبفيهاأحياناَشقياوانبأمانةنؤديهاأنينبغى

الشخصية،سعادتها!لىالإنسانسعىجانبالىجليلةأخرىلأهداف

بغيرالحياةالىبهمجئنامنإسعادأنبلهاومنبلالأهدافهذهأهمومن

،الحياةشاركناهملمناختيارنافىنستشيرهمأوإنجابهمفىنستشيرهمأن

اوللنفسالميعقبهالاالتىالسعادةهىصديقىياالحقيقيةوالسعادة

الأمورتقييمأماالأخلاقيةالفلسفةجوهرهووهذا،للغيرأوالضمير

عماالنظربغضومتعةلذةمنوحدنانحنلناتحققهماهوواحدبمعيار

تستقيمممافليسبحقوقهمإجحافأوللاخرينإيلاممنعليهايترتب

نايستحقالحياةأهدافمنسامهدفوالأبناءتترقىأوالحياةبه

شخصياتهموتتحددعودهمي!ثشدأنالىوالشقاءالعناءاجلهمننتحمل
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ف!ذا،الصغرفىبينهموتمزقهمالأبوينانفصالآثارضدمناعتهمأ!فزداد

!

نأبأبناثهيتلطفأنيثألمإذاالإنسانحقمنكانربماذلكبلغوا؟لا

منمعسعادتهيطلبوأن،يفارقهولايرافقهلامن)كرةمنكخلص

لاممايحبممنللزواجالأبسعىكانف!نذلكقبلاما،ويرغبإبجب

دائ!االأوسمةأنذلك.الجوائزعنهيمنحلامماأيضافهوالله،بحرمه

الشريفةالحياةأهدافاجلومنأبنائهماجلمنبأنفسهمللمضحين؟

.الأخرى

بهالأعزافيرفضأوالبشرىالضعفينكرأحدفلاذلكورغم

نألهيتعرضمننطالبفقطلكنناخالقهابيدالنهايةفىفالقلوب

قرلذلكفىيتذكروأن،حديدمنوب!رادةوطويلاطويلانفسهبفالب

منوالمجاهدعنهاللهنهىماهجرمنالمهاجرأن):الكريمالرسول

.اهواهجاهد

يتمكنأنعلىضعفهتساعدالتىوالمداخلالتصرفاتيتجنبوأن

محمياالكثيرفهاكرهولووبزوجتهبلبأبنائهيلتصقوأنلهيبهويزدادمنه

علىقدرتهوفقدهذاكلبعدعجزف!نونزعاتهانفسههوىمنبهم

..طويلانفسهجاهدقدأنهبالأنانيةالاتهامعنهيردمماكانالمقاومة

وهزمته.عليههىانتصرتوانماعليهاينتصرفلم

ولاللعواتبتقديردونجولةأولمنالبيضاءالرايةبرفعالمسارعةاما

فليسوتعاسةفتماءمنسينالهملمااعتبارأوالآخرينحقوقمراعاة
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الأمواجننلاعبكمابهلننلاعبال!نفسلأهواءخانراشسلامسوى

.بلاث!!بسفينة

سمرولابيضتبلغهماليىصاحبهاشرفىبالغةوالنفس

مالمصرعودتكتؤجلبأنعاممنذلىكتبتحيننصحتكفقدلهذا

لاحتىالنهايةحتىوتقاومبهااتصالكلعنتتوقفواناستطعت

أنتوها،الأياموتصاريف..أهلهماأخطاءثمنوأبناؤكأبناؤهايدفع

ل!برأسئلةعلىوتطرحتريدماعلمصرأنكلىلتقولعامبعدكتعود

علوقدرته..اقضحيةعلىوقدرتهالسعادةفىالانسانحقعنالتأمل

ناعليكأشيرانأصتطيعولست.أبنائهوسعادةسعادتهبينالموازلة

الضعفتقديرعلىطاقتىفوقهذالأن،وتتزوجهازوجهامنتطلقها

أوبهاتلتقىأنقبلفعلامطلقةكانتلواذ،بهوالاعترافالبثرى

تتزوجهابأنلمبادئىذلكمعارضةرغمأنصحكأنفىترددتلماأرملة

عمقفعلالمستقدلأنىوبيتكبزوجتكالاحتفاظمعالفورعلى

ورسولنانفعلماذالكنبينكماتجمعالتىالعاطفةوصدقمعاناتك

علامرأة"أفسد)أىخببمنمناليس:معناهمالنايقولالكربم

لروعومجافاتهممعهاأصرتهاتصرفسؤفىأبنانهاذنبوما،زوجها

ن)،الثمباببدايةفىأنتظروفكسؤوفىالعدلورجالشريعة

لهما:ثالثلاخيارينامامكأنهرلكأقولهأنأستطيعمااقصى

طربقوتختاروقتأصعوفىبهااتصالكلعنتماماتتوقفهوانالأول

تصححأنهووالثانى،تعاستكعلىوالصبرأبنائكاجلمنالتضحية
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اللهوليىعاثمهمنمعكوتعفيهانفسكوتعفىالخاطىءالوضعا

اذزوجتكتطلقأوذلكسبلفىستكتهدمألاوبشرطوأبناءكءهاْ.-

القديم.الحلمهذالتحقبققرباناواحدببتينهدمأن!كص-

منالمضحينالمتعففينوصامأردتف!ن..تثماءمالنفسكفاخز؟

علالمحبينسعادةأردتو)ن..لهنفسكفرشح..أبنائهماجلنر

حلالفىحرمةولاالنهايةفىقلوبربفاللهالأقربينتعاص!ةحسل!،4

ادلفولةأااص!تسلاأمركماعلبلالعففاور.هوو)نأنالوضعالآنصححكاا%لتهىح!

له.عال!ادصاء

.والسلامالقلوبنر

151

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الخطير!السر

التى،المغلقالبابأرسالةعلىردكفى

كانتسطوربضعة،أسابيعمنذن!ثرت

رسالتىلكأكتبلأندفعتنىالىهى

أنهتقولكانتفقدالسطورأما،هذه

فىالأملبابالإنسانيغلقألاينبغى3

نأقبلمنهمباليأسبالتسليمي!ح!جوألاأمرهميهمهمنإصلاح!امكان

لتغييرهمالوسائلكلمعهمويستنفدالأبطالجهادمعهمإبجاهد

،سنواتثلاثمنأمتزوجطبيبأنىفهىقصتىوأما..للأفضل

الثامنةفىالبيتمنوأخرج،وطفلةطفلعكاللهفضلمنوعندى

،بعدهمااوالليلمنتصفحتىعملالىعملَمنأتنقلواظلصباحا

زملائىبينومحبوبعملىفىناجحوأنا.الحلالالعيشلقمةوراءجريا

التىزوجتىالىوأسكنلأستريحمجهدابيتىالىأعودلكنى،واجتماعى

سبببلاالأزليةالتكشيرةسوىفهاأجدفلا،حياتىثاركنى

تجيب،ولاوأكررها،التحيةتردفلاعليكمالسلاملهااقول،واضح

خمسةهكذاحالناويستمرتجيبنىفلاالكبيرةاليهشيرةسببعنوأسألها
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تكشيركا،وراءالخطيربالسرلىوتبوحسوتتكلمتتنازلثمأكئرأو-أيام

سواها2أحدعندهايتوقفلاتافهةأضياءبهف!ذا..كاملةأيام5لمدة

.كالعادة

المث!اجراتبيننابدأتالأولىالأيامومنذاقتناعبدونتزوجتهالقد

ونتصالح،للصلحعديدةجلساتوعقدناواخوتهالأهلهاوشكوت

ولاتخالفهأطلبهماوكل،جديدمنالنكديعودحتىأيامتمرفلا

الي!تمنتخرجالامنهاطبت.مجالكلوفىشىءكلفىلهتستجيب

وتقسو؟المشاجراتفتحدثباستئذانىنبالىولاتخرجلكنها،اذنىبغير

لا،وجهىعلىوصفعتىعكفيهك!تيومجاءحتىالجارحبالكلامعك

بى،الاستهزاءفىوتمادتفتمردت،الاصلاحفىأملاَموقفاأتخذولم

!،باستمراريدورورأسحياتىفىمسزيحكيىدائ!اأنىهىوانتيجة

دون،المستمرالكدهذامنوتعفينىنفسهاتعفىأنإليهاتوسلتوقد

لاحتىالبالراحةمنضيئاوأريدالمرضىأفحصاننىلهاوقلتجدوى

تكلمنىلازوجتىوجدتأيامومنذ،فائدةبلا،عملىفىأخطىء

،كالمعنادانحبةتردفلموحببنهاالببتلىودخلت،سبببلافجأة

ال!مت،فىأجدهافلمالماءفىوعدتعملىلىخرجتالتالىاليوموفى

،كالعادةكاضبةوالدتهابيتورذهبتأنهاوعرفت،الطفليناجدولم

أصكابيتلىلذهابهاوعاتبتهابهااقصلتالصباحوفىمك!حباونمت

فأجابننى،تليفونياولوحتى،والخصامللهجربنيتهاتبلقىاندون

فأجابننىبينناالموقفتصعدألامنهافطلبت..،كدهمزاجها)بأن
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وجدتمعهاحديثىوأثناء،والدتهامعفتحدثت،تصعيدهتنمنىى!.كا

امالمة.واتهتالسنماعةاغلاقمنهاتطلب+فجتى

وطفلى،زوجتىمنالخالىبيتىفىوحيدانفسىلىأجلسوالآنر

وتهزا،انساناىامامتحترمنىولاتعيشأنتريدلازوجةأماملاجدنى

،المادياتمنلهاالمزيدتوفيرعلىقادرغيربأنىوتعايرنىباستمراري!

جنيه،خمسماثةحوللى،مكانلىمكانمندائااللهثمندخلىأنمع

علىتشكرنىولا،المعقولةوالحياةبطفليناعلينانعمتهعلىريهاتثمكر،لا!

نلتقىلكىمعهاجاهدتوكلما،طفيناأجلومنأجلهامنجهادى!

أ
منصحنىتهالكتلفد.باسنمرارنببعنىأجدهاالطربقمتصففي3

اصابتىاكتشفتأيامومنذشعرىوابيض،مكانلىمكانمنالجرى

دائم.عناءفىوالحياةالمشمروالنكدالاجهادمنالدموضغطبالسكر

ذلك،قبلحدثكمالإعادتهاأذهبوألابالعودةأطالبهاألاقررتلفد

بيتهاهجرتالتىهىلأكاشهرينأوشهزاأ!رتهابيتفىأتركهاوأن

فما،قبلمنجريتكماوراءهاأجرىولن،طفلينامعهاواصطحبت

ذلك؟فىرأيك

علبكينبغىكانأنهصديقىبارأ!:اقولالرسالةهذ.ولكاتب+

لأن،وصفعتكزوجتكعليكتطاولتحينحاسما"موقفا)تتخذأن

فىبالأملالتصمكمفهومتحتيندرجلاالأمورهذهمثلفىالخاذل

أنينبغىفيماالتفريطمفهرمتحتيندرجوإنما،أمرهميهمنامن)صلاح

بينالخلاتكانوايا.أسرتهعلىوولايةكرامةمنوالأبللزوجيكون
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لكلأالإنسانيةللكرامةالاحزامإطارفىدائمايجرىأنينبغىف!نهالزوجين

الاعتذالىيضمدهالاقدالنفوسفىغائرةجروحايزكلاوبما،الطرفين

منالثمنأنتودفعتمضىمامضىولقد.العشرةتشفيهاولا

حرصهاوعدمبكالاستهتارفىزوجتكومغالاة،بالكوراحةصحتك

إليهابالمسارعةمطالبالستأنكفىأوافقكف!نىلهذا.عليك

لاالحباةعلىتحرصلامنلأنبذلكأنصحكلاانىبل،واسترضانها

مسئولبةالزوجيةالحياةعلىالمحافظةولأن،الحياةلهاتوهبأنيبغى

كراتحسابعلىواحدطرفمسثوليةوليستللزوجينمثتركة

اماأوضعها..الوقتبعضالمرةهذهلنفسهافدعها..وحقوقه

بسعادنهماهىتقامراللذينالطفلينهذينسعادةعنمسئوليتها

عللهفةأىتظ!رولا،مفهومةغيرمزاجيةلأسبابومصلحتهما

لاغنىأنهتوهمكلماالتبطرفىيتمادىمناالبعضلأنلبيتكاستعادتها

نفسفىدائماتبيعكأنهامنتقولهماسرهووهذا،الآخرللطرفعنه

وأدا،..برجولةظروفكوتحمل.إرضاءهافيهأنتتحاولالذىالوقت

منتراهماأنواطلب،والمسيةالماديةالناحيةمنطفليكتجاهواجبك

ف!نا.الصلحأوالعودةفىزوجتكتفاتحأنبغيرزرهماأوآخرلىحين

للعودةشروطكانتضع،بينكمامجاريهاالىالمياهلإعادةالأهلتدخل

أتنفسكوأمامبلإنسانأىأمامفقطليسزوجتكتحترمكأنوأولها

الآنهذاكانولوإذنكبغيربيتهامنتخرجوالا..البشركلقبل

وان..يخهالهامتاحهوبماوترضى..حياتهاتتقلوأن..ضفيا
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لأىبيتهاتهجروألا،لكوتقدرهلإسعادهاكفاحكعلىتشجعك

بعضفىالخصاممنلابدكانإذاتخاصمكوأن..الإسبابمنسبب

مزاجهاومننفسهامنتغيروأن،بهجرهوليسبيتكفىالأحيان

السنة،أياممعظمبالعبوسوجههايكسوالذىالمتسخطالامتعاض

وهذا،الصحيحمكانهاكيرفىخطأوضعت!ملكة)نفسهاترىكأنما

غارقينيظلونالذينأيضاالأزواجوبعضالزوجاتبعضحالللأسف

بشربأنهموتذكرهمالحياةمطارقرؤوسهمعلىتهوىأنلىالوهمهذافى

قدالحياةوبأن،عنهميقلوالمانشىهغيرهمعنيميزهملاعاديون

علىويتلهفونمنهمأفضلهممنلجضتمنحهلمبماعليهمسخت

.المتسخطوننالهمابعض

هىتجرببأنبأسفلازوجتكتقبللمف!نصديقىياذلكنافعل

نأبالتجربةلتعرف،طفلينذاتكمطلقةالحياةمرارةالعمرمنلفترة

حياتهامميزاتأكبرمنكثيراأفضلعليهتتسخطكانتمااسوأ

التىالشرارةبخطرأبدايقتنعونلاالذينمناالبعضكحال،الجديدة

عنالابتعادضرورةالىفيتبهون..جلدهمتحرقأنبعدإلامنهمثقزب

الغباءوقمةالتقديروسوءالحسبلادةهىوهذه،إطفاثهاأوطريقها

.البشرى

وسببقوتأالزوجةإنيقولالكبيرالصوفيةإمامالجنيدكانلقد

لطهارةسببايكونانعنالحياةشريككفإذالكنه.أالقلبلطهارة

ف!ن،النفسىوالانكساروالأمراضللثقاءاأسباب)الىوتحولالقلب
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منييأسوألا،الجهدقدرلأصلاحهيسعىأنالانسانواجبمن

فلياع..جهادطولبعدالمحاولةجدوىعدممنتيقنف!ذا..ذلك

ماوهذا،للغافلينالقاسيةدروسهاوتلقنبداهماتتمأنللايام

او)ذا..ل!صلاحمحاولاتككلالنهايةفىفشلتاذابهأنصحك

قجديدةصفحةولبدءالنفسلمراجعةكافيةهذهالهجرفزةتكن

أسبابالامكانبقدرأنتتتجنببأنلكالأخيرةنصيحتىمعحياتكما

رسالتكفىتقولك!ا"اقتناعغيرعن5منهالزواجكيكونوبألاالشقاق

..وضكر)بينكماالعلاقةتعقيدفىأثر
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!الفندق

معتتفقاوبالجنونايضاَانتتتهمنىألا

عنباحثةتقولكماأنىوهوفئأمىرأى

!الحصرمأكلإلاينفعنىولاوالشقاءالنكد

عمرىصيدةأنىهىالبدايةمنوالقصة

51منذومتزوجةبالعليمِأعملمشة37

التىالكليةبنفسمعيدالخطبتىتقدمحينكان،فاضلرجلمنمنة

الخطبةخلالعرفتهكماوكانمباشنتخرجىبعدوتزوجنافيهاادرس

وفى،الماديةالناحيةمنوميسوراومهذباوكرياوحنوفارائعارجلا

فرأيتالفراشفىمازلتوأناعينىفتحتلزفافىالتالىاليومصبيحة

..فىصباىبهاحلمتطالماالتىالغراميةالأفلامثاهدمنئمهدا

رائحةمنهتفوحالذقنحليقالحريريةبيجامتهفىأمامىواقفارأيتهفلقد

فضحكتشالافطارصينيةيدهفىويحمل..الثغرباسمالكولونيا

بهجةفىالافطارنتناولوجلسنابينناالفراضعلىالصينيةووضعسعادة

بواقىوأفرغالمطبخلىوذهبالصينيةفحملأتحركأنقبلنهضثم..
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ووضعهاوالسكاكينوالثموكوالأكرابالبرادوغسلوغسلهاا،طباق

وفرحت،الرائعالزوجبهذاسعادتىادتفاتىالمطبخأدراجفىبنظام

كلالىوالبيتالمطبخأعمالمنشىءكلفىمعانتعاونسوتلأننا

إلىأيضايس!جبهففوجئتالمه!ينأستقبلناقليلوبعد،الحياةشئون

ويقدمهاالقهوةوفناجينوالشاىالشرباتأكوابويعدالمطبخ

الأوانىكلجمعانصرافهموبعد..اختيالابهفازددتبسعادةللضيوف

لاانهلىومؤكداذلكفىمنىمساعدةأىرافضابغسلهاوقامالمطبخفى

الأيا!ومضت،أيضاالمساءفىذلكوتكررشىءأىفىيتعبنىأنيريد

ولا..البيتشئونمنشيئاافعللاواناالعسلشهرمنالأولى

عملياتبكلويقومبيديهالطعاميطهوفهوأردتإذاأفعلأنايسَطيع

الطعا!وضعالىالأرزوطهىاللحمإعدادلىالخضرغسلمنالطهى

ورصهاوتجفيفهاالحللوغلوغسلهاالأطباقرفعلى..المائ!ةعلى

ويلمعالشقةوينظف..ويثرهاالملابسيغ!لكماموضعهافىبفاية

سعدتوقد.النوممنالنهوضبعدالفراشويسوىالأثاثقطع

شيئاأفعلألاعلىوحرصهلىمحبتهمدىمنهوأدركت..كثيرابذلك

الحياةومباهج..وزينتىبنفسىللعنايةيأتفرغالعسلشهرطوال

البيتفىسلوكهمنشىءيتغيرولمانقضىالعسلشهرلكن.الجديدة

عليه،هوماعلىوالحالأطفالاوأنجبناوالسنواتالشهورومضتبل

اعدادمنالأطفالشثونكلالأولىاللحظةمنأيضاتولىفلقد

الخ...ملابسهموغسلنظافتهماءلىالرضعات
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أستاذاثممدرساثمبكليتهمساعدامدرساالث!ابالمعيدوأصبحأ

فهوحياتنانظامفىشىءيتغيرولمومؤلفاتهأبحاثهلهوعالمامساعداأ

ودخلتتجرأتوإذا..اليهيدىبمدلىيسمحولاالطعاميطهومازالإ

الحوضفىالاىوأفرغوغضبثارالاىمنكوبلعملولوالمطبخ)

الجامعىالأستاذوهوالآنحتىزوجىومازال،منىبدلاهولبصنعه

غيرهيكويهاألاوعلىصواهالملابسأحديغسلألاعلىيصروالباحث

الغسيلاَنيةوبجوارهالجيرانأمامال!ثرفةفىوقوفهمنيخجلولا..

يحبك،)وبعنايةوينشرهاالمغسولةالملابسمنهايلتقطالبلاستيك

فهوالأعيادقبلأما،والاهتمامالابتهاجقمةفىوهوعليهاالمث!ابك

الشقةتنظيفاعنده)لأنعملهمنيومينأجازةعلىبحصل

رمضانشهروفى،البامبوجريدمنالمصنوعةبالمنفضةواالتنفيض(

والفرحةيومينمنذجاءنىوقد،والحلوياتوالبسكويتالمربىبصنع

فىالعامهذاالعيدكعكيصنعأنقرربأنهسعيداليخبزلىوجههنملا

منبالصوت،أرقع"فكدتالمحلاتمنشرائهمنأرخصلأنهالبيت

عليهتحسدنىمثالىزوجأنهأنكرلاإننىسيدىيا!ونكدىغيظى

واحدةكلمةعنهتصدرولمومهذبلأولادهرائعأبأنهولاكئيرات

بيتىربةبأنىمعهأشعرلالكنى،الآنحتىزواجنامنذمنهتفضبنى

منالكاملةبالخدمةفيهتستمتعصغيرفندقنزيلةوإنماتزوجنامنذ

ورعايةالبيتأعمالفىيساعدنىأنأكرهولست،بهالعاملينجانب

وحدههويقومأنأكرهلكنى،العالمفىزوجةكلأملفهذاالأطفال
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راحتى،يريدانهباسمالىقالذلكمناشتكتوكلمادونىذلكبكل

ينشروهوالشرفةفىوقوفهوأكرههذهابتسامتهأكرهأصبحتحتى

وتعبنكدوغاوية،فقرية"بأنىاضهمتنىلأمىشكوتوكلما،الغسيل

هذهأريدلالكنى،اخواتىعليهتحسدنىهذازوجىأنلىوقالت

الذىالمثالىالزوجهذامعافعلفماذاالغيظمناطقأنواكادالراحة

تستربححتىأيامبضعةأتركههل..بمثاليته"ينقطنى)سوف

أفعلماذاام..شىءبكلل!نفسهيقومانهخاصةأمىبيتفىاعصابى

نبهويقوميديرهالذىالبيتفىعليه)ضيفة(اعتبارىعنيكفلكى

لأبحاظيخصصهأنينبغىكانالذىالوقتحسابعلىشئونهبكل

ودراسته؟

الأبب!سمالمعروفالهولندىللثاعر:أقولالرسالةهذهولكاتبة+

علرأساالبيتينقلب:تقولجميلةعبارة(0166-1577)كاتس

الدجاجةاوتصيح..الديكيسكتحينعقب

كليقوملاحينبالفعلتختلالزوجيةالحياةأنهوبالعبارةوالمقصود

الفباأيحاولحينأولادائهطيقهتؤهلهالذىبالدورأطرافهامنطرف

كلفىالزوجينبينالتعاونأنشكولا.الطبيعةلهذهتمامامخالفبدور

المسنولبةواستشعارالتراحممنبدافعالمنزليةالأعمالفيهابماالحياةشئون

بحيثخيوطهاويجدلبينهماالروابطيوثقمما،الأصنعنالجماعية

النعاونبينكبيرافارقاهناكلكنفصمهاويصعبوتتدعمتثابك

الطرفبنأحددورإلغاءأو..الأدوارتبادلوبين،بالمساعدةوالتطوع
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خدمةنجظامبخدمتهيعنى،فندق)فىنزيلالىوتحويلهتاماالفاء

عابرمرضمنداعوبلانهايةمالالى..الأولىالدرجةفنادقفىالغرف

واذا.مألوفلكلوخارق..للطبيعةمخالفاَخرشىءفهذا..مثلا

اصتمتاعاأوللدعةايثاراالبدايةفىالرتتبعضالمرأةبهسعدت

وسيدةبيتفاربةتكوقأنالهايةفىتفضلالطبيعيةالزوجةف!ن،بالراحة

نجطتهاولوحتىالوضعهذامنيغيربمات!عدولا،الصغيرة!لكتها

مساعدةأدنىبلاحياتهنفىشىءكلعناءيتحملنممنالأخرياتعليه

وضعولاذاك..طبيعىوضعهذافلا..الحياة!ثريكمنتقديرأو

نأعنيقرفعلاهومنوهوالكريمالرسولكادولقدومنصفعادل

السيدةعنهوتالت،البيتأعمالمنعليهني!ثمقفيمازوجاتهيساعد

بيته:فىصنعهعنسئلتحينعائشة

لهنويقطعأهلهمهنةفىويخدمهذاويحطهذايشيلأحدكمكصنع

اللهصلى.خدمتهفىالخادمويعين،يكسهأى"البيتويقماللحم

وسلم.عليه

ابنتهبينحكمقدوكرامةحباهذايفعلوهوأخرىناحيةمنلكنه

اعمالثقلمنإليهشكتحينطالبأبىبنعلىالإماموزوجهافاطمة

البيت،بخدمةفاطمةعلىفحكم،معينبلاوحيدةوهىالبيت

الطبيعىالوضعهووهذا.الأسنوإعالةالنفقةبك!سبعلىعلوحكم

كأنالحياةعناءمنعنهمايخفففيماالزوجينتعاونمنيمنعلاوهو..

يعينوانعل!شقتإذاالماديةالحياةاعباءعلىزوجهاالزوجةتعين
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أهلتما)طاروفىلمعرنتهتحتاجحينالبيتأعباءعلىزوجتهالزوج

الاتزانجادةعنبالإنسانتخرجف!نهاالمغالاةأما،لهمنهماكلاالطب!يعة

وتجاوزالشططأىوالنلو..حلهافىتسهمأنمنبدلااثماكلوتثير

بأعمالفكيف،الدينفىحتىشىءكلفىومذموممرفوضالقصد

البيت؟

مثالية،)فىحتىالحياةأدواركلفىدانمامطلوبفهوالاعتدالأما

تدطاغورالهندىالاعريقولكماالطبيعةلأنزوجكنوعمنالأزواج

التجاذباستمرارتضمنلكىالجنسينبينفاصلاخليجا"خلقت

الجنسينطبيعةبينالفاصلالخليجهذااختفىف!ذا،بينهماالمتبادل

ثقفرجلزوجكأنشكولاالفتوروحل..التجاذبضعف

اضطراب)عنناتجا-النفسعلمبلغةيكونربمايفعلهماأنويعرف

لكنهااالمعروفةالنفسيةالاضطراباتفىمصنفةكيرمانزعةفىالتحكم

منويغضببلأداؤهمنهمطلوباليسدورلأداءتدفعهغلابةنزعة

يكونأنالمحتملمنأنهأيضايعرفأنهلابدكما!به)رضاءهميحاول

شىءكليفعلانعلىاصرارهفىأيضادخلالقهرىالنظافةلوسواس

بدليلبيديهصنعهإذاإلابالأمانيحصلنأنهمنهاعتقادا..بيديه

نجحقوسواء!بيديهيصنعهلملأنهالحوضفىالشاىإفراغحكاية

النفسيةبالمشورةبالاستعانةالوسواسوهذاالغلابةالنزعةهذهمقاومة

..عليكوالحرصلكالحبشديدأنهشكفلاينجحلمأوالجخصصة

بطلبب!قناعهأوبالتفاهموسطحلإلىمعهتتوصلىأنفحاولى
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نشرمنأهمهولمايتفرغلكىالأقلعلىالمتخصصةالنفسيةالنصيحة

منمفرفلاذلكلكليشجبلمف!نعليهاثمابكوحبكالغسيل

يبادلنكأنالزوجاتألوفتتمنىقدالتى"المشكلة"هذهمعالنعايش

..شىءكلرغمالخث!بفأمسكىأزواجهنمعبمشاكلهنعنها

ونزعتهوسواسهمنالتخلصفىينجحأنلى..بزوجكونرفقى

..تدريجياالأحوالتتغيرأنالىهذه"الغرفبخدمة"واستمتعى

..النزعةتلكمنتخلصهعلىيومذات،تندمى)ألامخلصاوأرجو

االوسواسوهذا
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المحجر!

قراءةبعدبالغيظ"أغلىأوأناالرسالةهذه

فيها،تث!كو)التى"الفندق)رسالة

أعمالبكلعنهايقومزوجهاأنمنكاتبتها

نشرالىالغسيللىالمطبخمنالبيت

لى..البيتتنظيفلىالمغسولةالملابس

منكوبالتص!نعالمطبختدخلبأنلهايسمحولابيديهالكعكعمل

فا،فندقأفىنزيلةو)نمابيتربةلي!ستبأنهات!ثمعرانهاحتىالشاى

لها:قائلةوأصرخ..ألطمكدتحتىالرسالةهذهقراءةمنإنتهيتان

أتدمأنوقررت،الكلامهذابمثلوكمداكيظاتقتلينىأنعليكحرام

فأنا.واحداَسؤالااسألهاسوفوبعدهالحياتىجداَنح!تصرةصورةلها

،ولدانوعندى،عاما15منذومتزوجةمثلهاعاما35عمرىزوجة

واجباتفأؤدىمبكرةنرمىمنأصحو:كالتالىيومكلحياتىونظام

يخرجاأنالىوملابسهمانظافتهماعلىوأشرتالإفطارلهماوأعدطفك

الغسالتينفىالملابسفأضعبالغسيلأبدأمباشزوبعدها..للمدرسة

أطوفثمالمساءأوانىلأغسلالمطبخلىجرياوأتركهما..وأدبرهما
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وأخرج..تلكوأمسح..هذهأنفضواحدةواحدةالبيتبغرف

حجرةهىواحدةغرفةعداماالبيتغرفكلوأنظف،ثالثةمفروشات

نوممنيصحوأنقبلمنهاأقتربأنأستطيعلاالتى"الملكالبيه"

أيا!غيرفىوذلكالظهربعد3أو2الساعةواطمئانأمانبككالعافية

ونثروالمطبخالحمامبينأجرىأظليصحوأنوقبل)رمضانشهر

جرياخلالهاأنزلالزمنمنساعةوأختطفالشقةوغرفالغسيل

يصحوانقبلوساخناجاهزاالبنيكونلكىالبيتطلباتلأشزى

عبنبهيفتحفعندمايومىمنالثانىالبرنامجيبدأيصحووحينزوجى

اللبنبكوبإليهفأهرولمقهىفىكأنهبيديهيصفقثمالفراشفىيجلس

الغسيلأدواتمنالحماملأخلىاهرولثم..مكانهفىفيشربهالساخن

إلىفيقوم..السريرجانبوأضعهبالشبشبإليهوأعودالماءوأسخن

لهوأضع..ملابسهخلعفىلأساعدهوراءهوادخلجلالفىالحام

بالسلامةالحماموينتهى،ارتدائهافىوأساعده..النظيفةالملابس

ببعضيشعرلكىأخرىمرةال!ريرعلىويجلسالنومغرفةإلىفيعود

بالهاءفيأكلالطعامبصينيةإليهعدتقدأكونلحظاتوخلالالدفء

بالشايوآتىاخرىوثوانى..السريربجوارأيضاَجالسوهووالشفاء

لهلأضعوأنحنىوالجورببالحذاءذلكبعدآتيهاللهبعزةوأقسمثم..

وكذلك.لارتدائهينحنىأنمؤنةنفسهيكلفلاحتىقدميهفىالجورب

ذللأأفعلوليتنىشعرهلهلأهـحالكنبةطرفعلىيجلسثم..الحذاء

أنعلهوانمابعطفمنىيتقبلهأوذلكعلىيثمكرنىلتهأوراضيةبنفس
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جاريةكأننىعجرفةبكلمنىهوويتقبلهدموعبغيرإبكىوانامركمة

وأصعجوارهلىوالكوب..الماءهاتىانت:بياسوىينادينىولا..

عملها!فينزلوملابسهكداثهمنينتهىوأخيرا،لهلأقدمهالمطبخمن

..فبهنكنالذىالببتنفسفىنجارىمحلحظىلسؤوهو..

شاىاعملى:الجرسيرندقائقعدةوكلطلباتهتتوقفلانزولهومنذ

مشوارفىالمحلصبىكانف!ذا،ضيفعندىطعامصييماارسلى..

وأصعدانزلوقدلهلأقدمهاأدوارثلاثةبالطلباتأنزلالمحلخارج

ولمذلكوكل..الواحداليومفىمرات9أو8بالطلباتالسلالم

مصغرةصورةللمصيبةوماوطلبا!هاالولدينخدمةعنبعدأحدثك

خهرتف!ذاالنهارطوال...خدى..اعملى..هاتى..أبيهمامن

ليلتىكانتزوجىوسمعنىيريدمال!نفسهيصنعانوأمرتهمنهماواحدا

أظلوهكذا؟إذنفائدتكوماويسألنىأمامهمانآفيشخطسوداء

للبيتأولزوجىعملاأؤدىأولمكانمكانمنأتحركواقفةيومىطوال

بعدلحظةأولومقزوجىويعودالثقاءيومأخيراينتهىثم،للأولاداو

روحى--هاتى-خذ!الجافةالأوامرإلامنهأسمعلاالبابمندخوله

خلعهافىلأساعدهمعهفأقفملابسهليخلعالنومغرفةويدخل،نعالى

فىلأساعدهأخرىمرةوأنحنى..والجوربالحذاءلهلأخلعوأنحنى

بل.طيبةكلمةذلكخلالأسمعوليتنىالبيجامةبنطلونارتداء

لتساعدنىالصغيرةأختىابنةاستدعيتو)ذاوالعجرفةوالنطرالثخط

وهكذاأخرىمرةذلكأكرربالاويأمرنىويثوريغضبزائدعمليربمفى
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عادف!ذاذلككلوبعد..تساعدنىأنيمكن)نسانةكلمعيفعل

)رادتىغيرعلىوالاجهادالنومغلبنىنائمةفوجدنىالليلفىمرةذات

لهأقدملكىيس!بنىوهوبقدمهرفساالايوقظنىلااللهجلالوعزف!نه

أنلىالفجرحتىامرهوتحتخدمتهوفىيديهبينوأقفوالثماىالعشاء

ساعات4أو3بعدأناوأصحوالتالىاليومظهربعدلماالعافيةنومينام

واذاجديدمنالشقاءبرنامجوأكررللمدرصةللخروجولدىلأعد

واتهديدوالاهانةالضربمنهنصيبىكانبالرحمةطالبتهأواعترضت

منأولابأنهفاجيبك؟الهوانهذهكلأتحملولماذا:وتسألنىبالطرد

أبنلىفهوثانيااماسنواتعثرأكبرهمايملغاللذينالولدينأجل

سوىأعرفولاضهاداتأىأحمللاوأنا..بيتهمنخرجتاذاأذهب

ملجاولا..الفقرغايةفىفقراءوأهلىىءالرالخطبهذاوالكتابةالقراءة

ولاموؤ3لى

وتشكومرارتىلتفقعالرسالةكاتبةالسيدةهذ.تأتىذلككلوبعد

كوباصنعت)ذاويغضب..الفراشفىالافطارلهايقدمزوجهاأنمن

أولماذا..منهبدلاهويصنعلكىالحوضفىويفرغهالثماىمن

هل:هولهاوسؤللىاحيشياحاجةأىفىتتعبىعايزكمشعلشان

هىوتتمتعزوجىمثلليصبحزوجهايتغيربأنلها،أدعو"أنتحب

31البيتربةب!حساس

..وبغددةنعيممنفيههىماعلىربهاتشكرأنلهاقلسيدىيا

اللهقيتقىلعلهالجميلكلامكمنكلمتينأيضالزوجىوقل
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ماعليهتعيدأنوأرجو،كحيوانةوليسوانسانةوأمكزوجة!يعاملنى

فلقد..بهنورحمتهلزوجاتهالكريمالرسولمعاملةعنردكفىنلنه

مواجعىالبيتأعمالبعضفىحتىلهنمساعدتهعنكلماتكمارت

.وشكرا..غيظىالسيدةتلكرسالةأثارتكا..

السيدةلرسالةاخزتقدكنتاذا:أقولالرسالةهذ.+ولكاتبة

..منفردابهاهوليقومالمنزليةالأعمالممارسةزوجهاعليهايحرمالنى

ليس"المحجر5هولقصتكعنوانأفضلأنشكفلا")الفندقعوان

..وطفليدُوزوجكبيتكتجاهالمنزليةالواجباتبكلتقومين-لأنك

خدمةوعملهوبيتهوحمامهفراشهفىزوجكخدمةذلكعلىوتزيدين

الفجر.قربالسعيدنومهلحظةحتىاستيقاظهلحظةمنذومرهقةمنصلة

وبدموعتفعلينلماوكارهةخائفةوأنتذلككلتؤدينلأنكوانما

العناءهووهذا،زوجككيابفىالانفسهاعنتفرجلامكتومة

ثم،الأحجاركقطعشاقةأعالابهتقومينممايجعلالذىالحفبقى

المؤلمالإحساسومع..والاعتبارالتقديرافتقادمعتؤدينهأيضالأنك

بديللالأنهكرهتهولوحتىتفعلينفيماالاستمرارمنلكمفرلابانه

هو،الرقيقأالعبدان.نصيرولاسندولاالحياةهذهلاستمراراَخر

اليهمضطرلأنهيحبهلاالذىالعملأدأءيجيدالذىالوحيدالانسان

ضريكمنيجعلأنهونجفسهانسانيصنعهماوأسوأ،عليهومجبر

المرارةويبطنالذليلةالطاعةيظهركسيراعبدا-زوجاأوزوجة-حياته

هذهومثل.عتقهفيهيتمالذىاليوملىويتطلعبالقهروالاحساس
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علالقدرةوانعدامالاضطرارسوىلاشمرارهامبررلاالزوجيةالحياة

القهرعلىالقائمةالزوجيةالعلاتاتمنالنوعوهذا.والتغييرالرفض

الأوضاعبانقلابحينبعدنفاجأأنفيهيصدمناالذىهووالاضطرار

ضعيفطرفلىتحولوقدمرضهأوشيخوختهفىالكاسرالزوجفنرى

تكرمولم..الأقوىالطرفواصبحتالكسيىةالزوجةوتوحثت..

الحياةعنالزوجرحلف!ذا.ضعفهفىبهترفقولمزوجهاشخرخة

الحباءلولاوانه..عليهحقيقىحزنأىتبدلمالزوجةأنلاحظنا

وارتفعتصحتهاتحسنتحتىأيامتمضلمثم،ارتياحهالأعلنت

رضاوليسالمقهورصمتلأنهذلكفىعجبولا..معنوياتها

نأونستطيع..الديونوتؤدى..الفواتيرتدفعهاهناولأنهولاسعادة

كانتومنواختيارحبضركةحياضهاشركةكانتمنبينبسهرلةنفرق

اوبفضهافيهاالمقهورالطرفسعدثمواضطرارقهرضركةشركتهما

الفتأنأريدماوهذا..قدريةأوصحيةلأسبابفيهاالأوضاعبتغيير

وخدمتكلفضلكوجحودهعجرفتهفىيتمادىأنوقبلإليهزوجكنظر

والعطفوالفهمبالحبومشاعرهازوجتهقلبيملكأنوهوالنهايةلى

يقولكاشأنهجلفاللهوالعجزوالاضطراربالاحتياجوليسوالزاحم

.،نفسهفىالمتكبراهلهعلىالشديديبغض)الغزالىحامدأبوالامام

احتياجهاواستغلالضعيفةزوجةقهرفىلبستالحقيقبةوالرجولة

انوتهددها..معاملتهاوتسىءكرامتهاتمتهنلكىحيتهاوقلة

اذابحيثوعدلكومودتكبحبكتكسبهاأنهىوإنمابالطرداعزضت
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دونأنتاختارتكمفارقتكاومعكالبقاءبينالحرالاختيارلهاالغ

خدمتكأع!المنشىءعليهايثقللنوعندها..الرجالمنفبرفي

يومكلالمراتعشراتالسلالملنزولاضطرتولووأطفالكبيتكلخدمة

بسعادةتشعرلنلأنك،أيضابنفسكوارفقسيدىيابزوجتكفارفق

نأوتذكرمنكالمكتوموقهرماغيظهاتكظمشريكةجوارلىحفبقية

بلفقطزوجاتهممعالخلقبحسنالرجالينصحلمالكريمالرسول

فىمعهنوالمداعبةبالمزاحوأيضابلمعهنوبالتلطفعليهنوبالصبر

وألطفهمخلقاَاحسنهم)طناالمؤمنينأكمل:القائلوهو.مغالاةغير

قليلافتماسكىسيدتىياأنتأما.الزوجةهىهنا)الأهل،و.بأهله

الرفسحدالىتصلالتىميةالآغيرالمعاملةهذهمنهتقليولا..

.النوممنلإيقاظكبالأقدام

كيفوتعلمى..مراعاتهاينبغىكاَدميينحقوقلهمالعبيدفحتى

الهلعهذاكلتبدىولا..الضرورةعندوب!صراربأدب،لااتقولين

حياةوشريكةوأمزوجةفأنت..مأواهغيرماوىتجدىألااحتمالمن

عادإذاعليهبأهلهواستعينىأكثروربمااليهتحتاجينك!اإليكيحتاجوهو

البعضيغرىالشديدفالاستضعافالبشاعةبتلكوإيذائكلضربك

الطرفينمنمطلوبامرالمعاملةوحسن..البزساءعلىبالاستئساد

وخدمتهوأصتكبيتكخدمةفىفاستمرىواحدطرفمنوليى

قدركمنيقللولاذلهلعولاخوفبلاولكن..وباعتدالب!خلاص

الله.ب!ذنتدريجياالأحوالتتحسنولسوف..طفليكأمامحتى
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القاتلةالسهام

والثلاثينالثامنةفىشاب..قرائكمن

فلقديروىأنيسنحقماحياتىفىليس

الجامعةفىوتخرجتعاديةأسنفىنشأت

التقيتالعائليةالمناسباتاحدىوفى..

نظرىفلفتتشقيقتىمعارفمنبفتاة

اليهاوارتحت،وجههافىالهادىءالملائكىالجمالومسحةبرفتها

توثقانمنهافطبتوطيبتهااخلاقهاعلىفأثنتعنهاأختىوسألت

إليها.التقدمفىأفكرلأنىبهاعلاقتها

فتجرأتلىبارتياحهاواحسستفيهاالتقيناالتىالمناسباتوتكررت

ساهمةلىتنظربهاوفوجئت.اليهاالتقدمفىورنجبتىبحبىلهاواعزفت

لمأنهاوقدرتفعلهالردودهشت.بىالارتباطعنبأدبلىتعتذرثم

تبذلأكاالانصراففىاستأذنتحينعيهالاحظتلكنى،تحبنى

دمعةعينهامنانفرطتذلكورنجم..دموعهالكبتكبيرامجهودا

تعرفهعماشقيقتىوسألت.بالانصرافواسرعتبيدهافصمحتها

رجالمنلأبوحيدةابنةفهىمفيدبثىءمنهااخرجفلمع!نها،
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وتطولالأقاليممدنإحدىفىأقاربهالىالسفركثيرةأمهالعَن،التعليم

خلالالبيتشئونوتتولىأباهاهىفزعىئهوربضعةمرةكلفىغيبتها

لهاتعودولا..غامضاحزناحزينةذلكخلالوتبدو،سفرها

هذهأمرفىأفكروجدتنىعنىورغما.عودتهابعدإلاالغائبةالابتسامة

منتأكدتحينبهااهتمامىوازداد..لىرفضهاصعنوأتاءلالفتاة

نأمنهاوطلبتاكترتاحوأنها..آخرب!نسانمرتبطةغيرأنهاشقيقتى

حينفوجلتعملهافىلزيارتهامامناسبةوافتعلتلهازيارتهاتواصل

دعوكاثمأردتهعماالاستفسارلىوسهلتبوداستقبلتنىلكنهارأتنى

النظرةنفسالىفنظرت..العملبعدعاممحلفىمشروبلتناول

العملفىلهازيارتىوتوالت.أيضابأدباعتذرتثمالحزينةالساهمة

عملهابجوارمرورىتصادفقدأنهبحجةموعدهبعدلهاوانتظارى

منىموقفهاعلىلاتزالوهى،المواصلاتتركبأنقبلقليلالمثى

معهاالخروجفىلرغبتىتستجيبولا..عنهافأبتعدبجفاءتعاملنىلا

ناوأحسست،شهوربضعةهكذاالحالواستمر،البيتفىزيارتهاأو

ا!لىأتقدمأنفقررت،منهلىمهربلاالذىقدرىهىالفتاةهذه

سابقموعدبغيربيتهفىأبيهالمقابلةوترجهت،رفضهارغمخطبتها

كأنىرأتنىحينوارتاعتفتاتىلىففتحتهالبابجرسعلىوضغطت

فتوجهتالصالونغرفةالىلىوأشارتأبيهاعنوسألتها!لقتلهاقادم

..الأولىالوهلةمنلمرآهفاسترحتالأبجاهنىقليلوبعد،إليها

الكثبر،عنىيعرفبأنهوفاجأنىبىفرحبالزيارةمنبغرذىوصارحته
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يعرففهوولهذاضىءكلفىمعهالصراحةعلابنتهربىبأنهوصارحنىو

يسألنى:أنقبلقليلاوتردد،لهالل!تقدموأسعىالعملفىأزورهاانى

السؤالواستغربت3اليناتقدمانقبلجيداعناسألتهلولكن

أقولهماأجدولم..أخرىمنسؤالهكررلكنه..مناصبةب!جابةواجته

لالكنهأحدايخاعأنلنفسهيرضىولاربهيعرفرجلإنه:لىفقال

فهولذا،البابعلىطارقلكلالخاصةأسرارهيهتكأنأيضابقبل

إذاأخرىمرةإليهأعودثم..جيداأصتهعنأسألأنمنىبطلب

بهذهوتمسكاحيرةأكثروأناوخرجتالمقابلةوانتهت.ذلكفىرغبت

فوالدة،الغموضهذاصرعرفتشقيقتىوبمساعدةوأخيرا.الفتا؟

أنجبتأنبعدشبابهامنذونفسىعقلىبمرضمصابةمسكينةالفتاة

الأسؤفتعيشطويلةلفتراتوتتحسنتستقروحالتها،الوحيدةابنتها

احدىإدخالهافيتمحالتهاوتسوءتنتكسثم.عاديةبطريقةحياتها

علىيملكماكلالأبخلالهاينفقأيضاشهورافيهافتمضىالمصحات

طويلة.سنواتمنذوهكذاعلاجها

فىرغبتىلهافأكدتعرنتأنبعدموقفىعنضقيقتىوسألتنى

منحذرتنىأنهاإلالهاوحبهالفتاتىشقيقتىميلورغمبهاالارتباط

القادمةذريتىوعلىنفهافتاتىعلىوتأثيىهاالورائيةالعواما!مسألة

حسمتهاوقد..وأمىأبىمنقصيرةمعارضةوواجهتأترددلملكنى

هذهظروفنفسفىالتىهىشقيقتىكانتلويفعلانعمالهمابسؤالما

خطيشىمعوزرتها.المصحةفىغائبةوالأمفتاتىوخطبت!الفتاة

177

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدانمالذهولسوىم!نهايظهرولايكادمس!تقرةشبهحالتهافوجدت

أمهامنمصغرةصورةخطيبتىوجدتانىمنوتعجبت،والصمت

المصحة،فىمازالتوهىوقئوجناقرانناوعقدنا،وهيئتهاجالهافى

الواضحة،الأبلظروفنظراوحدىالزواجأعباءمعظموتحملت

عديدةمزايابالمعاضنزوجتىفىواكنشفتالجديدةبحياتىوسعدت

وتعتبرها..بهامنىاهتماملفتةبكلوتسعدجداالمطالبقليلةفهى

،بالدموعمغرورقتانوعيناهاشديدبعرفانبعدهالىوتنظركبيراثيئا

فحين..بالدموعالمختلفةمشاعرهاعنتعبرانهاأيضااكتشفتك!ا

غريب،بث!كلالدموعغزيرةوهىايضاتبهىتحزنوحينتبكىتفرح

مرضبسببحزينةطفولةعاشتبأنهاففسزلهذلكسببعنوسألتها

مرةمنأكئرالمصحةلإيداعهااحضانهابينمنوانتزاعهاالمتكررامها

العواملاحتمالاتعنمتخصصطبيبسؤالفىمرةلأولوفكرت..

وإنمابهاوصعدتب!رادتىاخزتهافقدزوجتىبسببلش،الوراثية

الطببةالتقاريرمنىفطلبطبيباوزرقي.المستقبلفىللأنجابتحشا

طبيبعلىعرضهابدعوىبعضهاعلىللحصولوتحايلتالأمحالةعن

دورلهاالوراثيةالعواملانلىفقالعليهوعرضتهاحديثاالخارجمنعاثد

لأولادىأولزوجنىبت!فلانمؤكداأمرالبسلكنه،المرضهذافىفعلا

يعتقل(لاوقدالأحفادمنالئالثالجيلالىمثلاينتقلفقد

وأمىأبىلأن..الانجابمومحوعفىالصعبالاختياروواجهت

أختىتزوجتأنبعدخاصةمنىأحفادمايرياأنعلىيتلهفانكانا
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علىتوكلتوأخيرا.بعلاجهاتقومالانجابفىبسيطةمشكلةاوواجهت

فىوتقدمتالزواجمنعامينبعدطفلاوأنجاالانجابوقررتاللهإ

للعمل،للتفرغلىالمايسبالجووضهيئتهازوجتىرعايةبفضلإمملى

كئيراوأمىأبىوأحبهاتزوجتهامنذمعهامتاعببأىأشعرلمانىوالحق

تفرغتابنىولادةوبعدوجيرانناوأصدقائناأهلىكلاحزامونالت

الخروجمنتخافتكادأنهاسرىفيهاشىءمنأثكولموللبيتلرعايته

..غالبافقطوأبيهاأهلىولزبارةمعىالاالخروجوترفضالبيتمن

فلم.منىوبالقرببيتهافىالابالأمانتحسلابأنهاذلكلىونسرت

اننىلاحظتحينخصوصامعينعملاءلأالخروجبطلبارهقهاأعد

مغرورقتانوعيناها..ملابسهالارتداءنهضتبالطلبتمسكتاذا

شكرارأسىوقبلتاساريرهاانفرجترأ!عنعدلتف!ذابالدموع

وعرفاناا

بأنىوتشعرنىالجميعومعمعىالريقةكالنسمةفهىذلكعداوفيما

فىعليهاتاخرت)ذاالخوفمنقلبهاوينخلع،الوجودفىانسانأهم

انتكاسفزاتفىيتضاعفهذاخوفهاانولاحظت،للبيتالعودة

أمها.حالة

زوجتىفانتابتاللهرحمهاامهاترفيتزواجنامنسنواتأربعوبعد

عاموبعدعليهاعطفىوازدادمشاعرهاواحترمت،طويلةحزننوبة

موافقةلنيلووسطنىالأمرفىففاتحنىيتزوجأنابوهاأرادوفاتهامن

حقهمنإنلىوقالتدوافعهفتفهمتبحذرالموضوعفىوحدثتها،ابم!ه
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منزواجهإجراءاتفىوشاركت.عناءمنتحملمابعديستريحأن

ثمساهمةوهىللبيتوعدناالقرانعقدوحضرت..أقاربهامنأرملة

هذهواستمرت،تبلمنمنهاأرهالمالبكاءمننوبةفىانفجرتفجأة

المسكناتبتأثيرقليلاوهدأت..الصباححتىتوتفبلاالنوبةَ

جالسةقنوجدتهاالظهربعدوعدت..قلقوأنالعملىوخر%ت

بدخولىتشعرولمصمتفىتسيلودموعهاالصباحفىتركتهاكمافراشها

طلبإنهلىويقولالجوعمنبثمدةيبكىطفلناووجدت..الغرفة

عليه.تردلملكنهاالصباحمنذأمهمنالطعام

واستدعيتبعدومنقبلمنللهوالأمروقعقدخمثميتهماأنوأدركت

إدخاالابفرورةنصحثمالبدايةفىبالمهدئاتعالجهاالذىالطيب

وهىواصطحبتهاأمىرعايةفىابنىفتركت،المصحاتلإحدى

وهمطويلاوبكت.المصحةالىتوتفبلاتسيلودموعهامستسلمة

بنظرتهابىوتستنجدخلفهاتتلفتوظلت..عنىبعيدايصطحبونها

توجعخائفةوهىوصورتهاعنىغابتحتىوحدهاأتركهاألاالباكية

النفقاتكللتدبيرحياتىوكرم!تالعلاجدوامةفىودخلت.قلبى

أبىومنعملىمنواقترضت،الخاصةالمصحةفىلعلاجهااللازة

بالخروجلهاوسمحواحالتهااستقرتأسابيععدةوبعد،وشقيقتى

تنتكسلاحتىمفاجئةانفعالاتلأيةتعريضاعدمالأطباءمنىوطلب

منتحملتهلمامؤلمبخجلوتحسالخاطركسيرةزوجتىوعادت.حالتها

زوجتىلأنكسليمغيرالإحساسهذاإنلهاوقلتعناءمنأجلها
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بنفسمعىفتقوميناناامرضأنالممكنمنكانوقدعمرىوئريكة

العودةعننهيتهاوقد..الطبيعىمجراهاالىحياتناوعادت.الدور

لىتردلكىقدمىتحت"جارية)ستعيشأنهاعنالكلاملتكرار

الجميل!

المالمنكبيرامبلفالىتقدمبهاففوجئتيومذاتللبيتعدتثم

ثمبالنقردجاءتاينومنعرفتكيفوتعجبت..ديونىبه،سدد

عنىتخففلكىشبكتهاببيعأباهاكلفتانهاعرفتحينمنهاغضبت

-وهووحتىقبلتهحتىتدعنىفلمالمبلغقبولورفضت..الديونهم

إذنى.دونذلكفىلأنها-تصرفتعنها،عفوت)-الأهم

وتشيعإرضائىفىتتفانىوزوجتى..سعيدةهادئة-ياتناومضت

أبوهاتعرضثمالجميلةوالماعروالرقةالهدوءمنجميلاجواحياتنافى

شديدوبجهلس!نهكبرحرمةترعولمواختلفاالجديدةزوجتهمعلأزمة

وأهانتهأبيهاعلىوتطاولتالمثمكلةفىوأشركتهاتليفونيابزوجتىانصلت

..كالنهرتجرىودموعهالهاوالاعتذارتهدئتهاتحاولوزوجتى..

وترجوتبكىوهىالتليفونبسماعةممسكةفوجدتهاالبيتالىوعدت

نوجدتالسماعةمنهانأخذتسنهوتراعىأبيهاعلىتعطفأنالزوجة

بالمصحةمنهاعلاجهاواشغرقالثانيةالأزمةوكانت.عجاصصريرا

الىحياتناوعادتتدريجياوجمالهاصحتهااسزدتثمطويلينشهرين

مشاكلأرملتهوأثارتزوجتىوالدتوفىآخرينعامينوبعدطبيعتنا

وعاودتهاالثالثةللمرةزوجتىنانهارتلهاقبمةلاأشياءحولسخيفة
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معاللحياةوعدنا،الثمهرونصفشهرافهاعلاجهاواستغرقالأزمة

عنهاانفعاليةمؤثراتأىحجبعلىحرصاتازوقد،جديدمن

وأمشكلةاىفىاشراكهاعدملىوجيرانناوأهلهااهلىنظرولفت..

تثبرالتىالمؤلمةالأخبارحتىعنهاأحجبوأصبحت.انفعالىتوتر

الخروجعلىزوجتىلخعتوقد،والصحفالتليفزيونفىالأنفعال

أوالشوارعفىبسيطةنزهةلىطفلنانصطحبفأصبحناقليلامعى

حققتكأننىلىوممتنةسعيدةوزوجتىونعود،لهشىءلثراءاوالنادى

بالصحةلىوالدعاءضكرىعنتكفولا..المعجزاتمنمعجزةلها

معنىبكلطيبةانسانةوهى..معها،افعلهالماجزاءالعمروطول

عنهاتصدرولا..الجميعوجهفىوتبتسمالكراهيةتعرفلاالكلمة

!سنواتعثرمنذتزوجتهاومنذ..حيوانأو)نسانلأىمؤلمةكلمة

مثاعرهاعنوتعبرمسيثةأوجارحةكلمةواحدةمرةمنهاأصمع

.بالدموععيناهااغرورتتفرحتف!ذابالدموعالمختلفة

منيحبونهامعهايتعاملونمنوكلكالسيلدمعهاتدفقحزنتوإذا

وأنا..خيىابهاويوصوننىوالجيىانالأهللىاللبانلىالبوابلىالزبال

منكأطلبلكنى..شىءمناشكوولامعهاوبحياتىبهاسعيد

فيماكانواالأقارببعضهناكأنذلكالوحيدولطفلنالىكبيرةخدمة

هذانحوإشارةاىأبدلمانىمعلاب!هماتقدمأنمنىيتوقعونعلمت

بعد.يأتهالمحظهالكن..شابأىيتمناهافتاةوابنتهمالاتجاه

ف!ذا..اللهإلايعلمهالالأسباباضاحافىيزكوننالاالأقاربوهؤلا
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عنهايسألنىلمنأقوللأنواضطررتالمصحةوأدخلتهازوتجىضت

أنها"ب!ذاعة)سارعوا..بالأقاليمعمتهاعندالوقتلبعضمسافرةكا

وأكثروا....أنهاعنوتحدثوا..المصحةودخلتالمرضعاودها

عبءمنأستريحأنحقىمنوانحظىوسوءتعاستىعنالكلامفن

زوجتىبأنعلمهمومعطفلىومشاعرلماعرىمراعاةبغيرزوجتى

وسطتأنىورنجمسواىاهلاواخوةمنلهاس!ندولاالإلوينأَ!بنبمة

والجميعالعائلةمعبالكلامعلينايقسواألايرجوهملناقريباعندهما

فىإليهمنسىءلاانناوخاصة..طفلناإلىالحديثيتسربلاحتى

ويتعمدون..ذلكفىيتمادونلكنهم،الخيرإلالهمنتمنىولائىء،

كيفتعرتوانت..الأطفالامامزوجتىمرضعنيتحدثواأن

عقولعلزوجتىعلىيطلقوكاالتىاللعينةالكلمةتلكتنعكس

عينيهافىالدموعينبوعويفجرمشاعرهايجرحممامعهاوسلوكهمالأطفال

الحدبثفنعمدوالدبهمفرببناوسطتحبنمنىغضبهماداؤوفد..

..المدرسةفىلابنىزميللأنهالأقاربأحدابنأمامزوجتىمرضعن

ولقد0003ماماانصحيحهل:وسألنىباكيايومذاتابنىوجاءنى

حيرةاتحمللملكنى،وصبربشجاعةازماتمنواجهتماكلتحملت

واحتضتط..باكياأمامهمرةلأولاضهزمت..هوبكاهسمعمماابنى

صحيح،غيرذلكأنالقلوبربمعحسابهايمينالهوأقسمت

ناومن،علمباامهابلاغمنامنعهانهوذلكبعدهمىوأصبح

فيطعنها..الأشكالمنشكلبأىمعهاسلوكهعلىالقرلهذاينعكس

.والانتكاسبالمرضويهددها،الصميمفىقل!بهافى
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لهؤلاتكتبأنهوالحيلأعيتنىانبعدسيدىيامنكأريدهوما

إيذائىوإيلامىهوهدفهمكانإذاأنهوتبلغهمقرائكمنوهمالأقارب

وأنا.حياتىطواللىحدثمماأكثروتأذيتتألمتفلقد،فليسترمجوا

الافقطأرجوهملكنىوأكثرأكثروأتألم..اسعدهملأناستعدادعلى

لهقذنبلافهو..ابنىطريقعنالقاتلةسهامهمالىيددوا

يستحقإنهبل..أمهحالةفىلهذنبولا.*حقهمفى")جريمتى

مراعاةوحيدايبقىبانعليهحكمناأنناويكفىقسوتهملاعطفهم

..عديدةمراتالقصيرعمرهخلالأمهحنانمنحرموأنه،للظروف

وماذا..القاسىالعقابهذاطريقهعنيعاتبونىلكىفعلفماذا

هؤلاءومنهمالجميعتحبمسكينةإنسانةوهى..زوجتىفعلت

ماعرهاوإيذاءعخهابالحديثدائ!اجلدهايسلخوالكىالأقارب

فىونصيبقسمةوالزواج..أصلاأناجريمتىهىمابلهكذا،

..بديلابغيرهأرضىولن،بهوسعيدبنصيبىراضوأنا..النهاية

؟هذاالبائسابنىلخاطرإكراماالخدمةهذهلىتؤدىفهل

نوارعولا..ضمافرهمتحركهملامن:أقولالرسالةهذهولكاتب+

ومع،غيرىكلماتأوكلماتىتحركهملاكطفلكبرىءبطفلالرحمة

همأتحملنبيلإنسانأنكأولالكوأقوللرغبتكأستجيبف!نىذلك

انلا،آثارهمنوالتخفيفحملهعلىالآخرونيعينكأنيستحقإن!انيا

أنىوالحق.!دماتقطرالتىاللسانبسيوفعليكثقلهمنيضماعفوا

الملائكيةالزوجةهذهمع،سعادتكعنرسالتكفىكلمةكلأصدق
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وللاخرينللحياةتحملولاينهشونهامنحتىالجميعتحبالتى،الطيبةحيم

رغمومعهابهاتسعدأنفىعجبولا،الرقيقةالإنسانيةالم!ضاعركللأالا

منخلبهممنإلامعهايعاملونمنكليحبهاأنفىولاالعارضةا!!مأ

كما(بحبإلايحبمنجزىماةإذإنساناا!نسانمنيجعلماإكل

رؤيتهزاويةمنيحكمأنالنهايةفىأحدحقمنوليس.الشاعرأإيفول

يدركلاشحْصىسرفالسعادة،شقائهمأوالآخرينسعادةعلهر

لهحقالهناءاوتاتفىحق!يقيةسعادتهكانتومن،صاحبهإلاأبعاده

واحدةلحظةحتىأوويوم،البكاءأوقاتفىالآلامبعضيتحملان

الحياةعليناتفرضهماأجلهامننتحملأنتستحقالحقيقيةالسعادةمن

أرادهاكماحياتهيعيشأنإنسانكلحقومن.الألمضريبةمناحيانا

فىحياتهميعيشواأنفىالآخرينحقيصادرلامادامأمانفىلنفسه

ويعزالحياةمعسلامفىيعيشرنلاأنهمهىالبعضآفةلكن،سلام

.هدوءفىحياتهميعيشونالآخرينيدعواأنالوقتنفسفىعليهم

منلأنهمرحمهمويبغضهمالحياةوتكرههمالحياةيكرهونمنهموهؤلا

يكرهاللهإن:القائلالريفالحديثعناهمالذينالبشرلحرماكلة

اللحميين.عباده

عنالأحوالمنكثيرفىالوضعىالقانونقصورهرحقاوالمؤسف

جريمةعلىبهيعاقبمابنفسالمعنوىالإيذاءجريمةعلالعقاب

أشدالأحيانبعضفىيكونقدالنفوسإيذاءأنمع،البدنىالإيذاء

الجسد.إيذاءمنإيلاماوأكثرق!وة
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هذا،طفلكالىيسربواأنتعمدوامنلعاقبتبيدىالأمركانولو

قتلةانهمذلك،قاتلأوصارقبهيعاقبممابأضدأمهعنالمؤلمالحديث

أمهروحويدمرون،وسعادتهأمانتهءالبرىالطفلهذافىيقتلونفعلا

ماتختارلأنهاقذرةسهاموهى.مسمومةسهاممنيرشقونهاب!اوسلامها

هناككانتلووحتىلهاهدفاالمرضوهو،فيهالانسانحيلةلا

أنالرفاءعلىيفرضالخصومةثرفوبينهمبينكما،خصومة

الإلرياءيعفواوأن،خصومتهمفىالقذرةا،سلحةاستخدامعنيتعففوا

..لأحدامتيازاليستفالصحة..فيهلهمجريرةلابماإيلامهممن

بصاحبهيثقواأنللبعضيحقحتى،لأحدشخصياعاراليسوالمرض

محنهاالحياةتجنبهبأنالانانأمانىمنكبيرونصيب..بهويعيروه

ذا.بالمرضانكسارهأوأحدضعففىهويشمتألافىيتمثلالمؤلمة

فليدفعوا..المستقلفىالحياةامواجبهتقذفسوفماذاغدايدرىمن

زوجتكعنوأذاهمألس!همبكفالالهىالعقابهذاأنفسهمعن

ف!نهـا،اصرتكوفىفيكيتقوهأنقبلأنفسهمفىاللهوليتقوا..وطفلك

ويبتهل،عنهمأذاهيكفحينالآخرينقبلنفسهعنالانسانيدافع

بعدنصيحتىأردتف!ذا.عنائهمبعضويجنبهعنهميخففانربهالى

أصرتكوبين(البثر)هؤلاءبينتباعدبأنأنصحكف!نىذلككل

طفلكوبين،وبي!نهمبينكيجمعماكلتتجنبوبأن،وزوجتك

ابنتهم،بزواجخواطرهمتهدأأوغيهمعنيرجعواأنالىوأطفالهم

لاأخرىمدرسةإلىالقادمالدراسىالعامفىطفلكنقلتلروحبذا
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آمنا،ذلكبعدصديقىياحياتكعثىثم..أطفالهموبينلينه!معا

،هذهالفاضلةلزوجتكجدلرفانت،اللهلكواختارهااخزتهاظ
.-جمماأَ

)نسانةمعتعيثىأنكويكفيكالكريمةوباخلاقكبكجديرة41!هى

ولاالكراهيةتعرفولا،للجميعووداوخيىاورتجةلكحبا!قيض

هوهذاكانف!ن..أحدايذاءتحتملىولاأحدمشاعرتجرحولاءلالتراء

للحياةوطرر،ومرحبابهفأهلا"الأقارب"هؤلاعرففى..اد

كلوعمتالساميةالرقيقةا!لشاعرهذهفيهاانتثرت)ذاوللأرض

والصراعوالشحناءالكراهيةمنذلككلعكسكانواذا،أرجائها

معااللهولناع،وسحقالهفبعدا(العقل)هوالآخرينب!يذاءوالتطوع

التىالجميلةالإنسانيةالمث!اعرهذهبكلكلهاالبشرية،تمرض"ان

لك.وشكرا.حياتكعلىوترفرفالصغيرعشكجوفىنسبح
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الاخرالشخص

..القمةكلياتب!حدىبالتدريسأعمل

طالبةكنتحينعاماا2منذقصتىبدات

جامعىبشابوالتقيتالمرموقةكليتىفىا!

نأأريدالذىالرجلفيهورأيتأحببته11

زواجىفىأبىوعارض،حياتىلاركنى

بينوثقافىتعليمىتفاوتولوجودالسنفىالثديدلتقاربنابشدةمنه

فىمرموقةاجتماعيةبمراكزأفرادهاكليتمتعفأصتى،وأصته"امرتى

طارىءثراءهمأنأبىراىمنوكانبالتجارةعائلتهافرادكليعملحين

لاختلاتتبعاومعاييرهللحياةمناكلنظرةتختلفوسوف،وحديث

لمالعائليةالشابهذاظروفأنجانبالىالأسرتينبينالثقافىالمستوى

لمزواجاطلاقهابعدأمهوتزوجتمنفصلينأبواهكانفقدمستقرةكن

بقيةعنعزلةفىوأمهأكعتهمعلأتهعليهوتزلباصرتهاقبولبلق

لموتحملتالأحلاتمسك!النمعاللنهامعهاشحقسضاهدلمسْىكلرغملكنىاإل!كْالو.
جملىحص!ولىبعدولممزواجا.-.عىيبعدهوله.لكىأبىمعامله5

به،وحلمتأحببتهالذىغيرآخرشخصاتزوجتقدبأننىأياملجعد
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منوينعنىالأسبابلأتفهويهيننىويضربنىمعاملتىيسىءشخصا

والحرا!للحلالمناكلنظرةاختلافعمقواكتثفتأحيانااهلىزيارة

،الآنلسردهامجاللاكثيرةوقائعخلالمنومعاييرناقيماواختلاف

الجنبنمنالتخلصفأرادعباشغزواجنابعدحملتأنىبينهامنوكان

برسعىماكلوفعلتفصدمتزائدةبنفقاتلهلاطاقةأنهبدعوى

ف!ذاالطفلةوجاءت.ر!أمرأخالفأنبغيربجنينىللاحتفاظ

منوانتقلناسيارةلىواضزىكارتهفانتعث!تلزوجىتفتحالرزقبأبواب

لىووقفت،راقحىفىأوصعشقةلىفيهاتزوجناالتىالصغيرةالثمقة

حرلشقيقتىزوجوبينبينهنثمأتجديدةأزمةفىقواىبكلجواره

علىللحصولاستذكارىخلالوساندنىلىبالامتنانهوواحسالتجارة

فاخزشقةاءلىفانتقلناالماليةزوجىأحوالهرتازثمالماجستير

جميلأطفلاوجاءالثانىطفلىأنجبتقدكنتذلكوخلالكالقصر

كان!فلقدذلكورنجم،الدنيافىشىءكلملكتقدبأنىفأحسست

رغمزوجىكانإذ،لآخرحينمنيساورنىالأمادْبثدمالأحساس

حتىوالإهانةبالضربعلىوينهالبركانيةثوراتمرارايثورأحيانارقته

أقفكنتأننىأدعىولست،ضلعاالمراتهذهإحدىفىلىكسر

سبىفىاستمرأنوبعدالزواجمنعامينبعدأنىفالحق،أمامهساكنة

إهاناته.عليهأردبدأتأهلىوسب

المستمرةوالمشاحناتالخلافاتمنسلسلةهكذابينناالحياةومضت

المريحة،الطيبةالأوقاتبعضتت!خللهاضربىحدإلىأحياناتصل

بالشبيحدائماهوويطالبنى..معاملتىبحسندائماأطالبهوكنت
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صيارةلىواشترىالمجتمعقاعمنانتثحلنىلأنهعكوفضلهبحمده

.فاخرةشقةفىكننىوأس

فىاطولوقتايقضىفأصبحالكسادبعضزوجىتجارةعانتثم

ضرباعلانهالاحداهاوفىبينناوالمثماحناتالخلافاتوكثرتال!ت

اباهمايرياانلطفلىأريدلااننىلهقلتأفقتوحينعكأغسحتى

)صلاحضرورةفىالتفكيرنعيدانولابد،البشعةالحالةهذهعلىوأمهما

نجفسهفيهايختلىرحلةفىاصدتائهمعسيسافرإنهلىوقال،حياتنا

لأنهالشوقبكلعودتهوانتظرتوسافر..حياتنافىبهدوءويفكر

غيىآخرإنسانارجعلكنهأيامبعدوعاد.شىءكلرغموحياتىزوجى

معىالحديثفىركبةبهتعدولمتماماعنىأعرضفقد..سافرالذى

حينالغيابويطيلالبيتفىوجودهخلالالسكرتيطيلوأصبح

الزوجيةفراشفهجراخرىخطوةعلىاقدمثمعملهكسادرغميخرج

أفعلماذاأدرىولاأجنأكادوأنا،اخرىغرفةفىيناموأصبح

الخلافأنأحسستفلقدوخلافاتنامشاكناكثرةورنجم،لاسترضائه

شىءولابىيعبألاأنهلاحظتفقد،ومخيفقاتلآخرنوعمنالمرةهذه

الخصاموقتفىحتىبهايكزثلازوجهابأنك!حساسهاالمرأةيقتل

حياتها.فىشىءكللهايعنىكانإذاخاصة

التدريسفىوظيفتىأتركأنفىرغبتهعنيتحدثزوجىبدأوفجأة

لمدةإجازةفىبقليلقبلهاكنتأنىمعولطفلىولبيتىلهتفرغلأالجامعى

ليستفيدالفاخرةالشقةبيعفىرغبتهعنيتحدثوبدأ،طفلىلرعايةعام

تقصيرىويدعىيقابلهمنلكليشكونىوبدأتجارتهإنعاشفىبثفها
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أهمعملىإنويقولطفلىوحقوقكزوجحقوقهوفىالمنزليةواجباتىفى

ذلكبكلوضقت،صحيحغيرهذاكلأناللهويعلمحماتىفىشىء

خلالطويلةجلسةفئمنهوطلبتطبيعتهاالىحياتناتعودأنوتمنيت

علىوأنافئخطأيراهبماويحدثنىقلبهلىيفتحانالماضىرمضانشهر

.الأوانفاتقدبأنهبوجومفأجابنىأخطائىكللإصلاحاستعداد

وفوضتولولديهلنفسهيهديهأناللهأدعووأقاباكيةللهوصليتفقمت

نأبعدأمرىوصلاحخيرىفيهمالىيختارأنودعوتهاللهلىأمرى

وجاء.جديدشىءمقدورىفىيعدولمزواجىلإنقاذالحيلكلأعينى

غيرذلكأنيقيناأعلموأناالثمقةباعقدبأنهوأخبركأيومذاتزوجى

سنتركإنناوقالولدىوملابسملابسىبجمعقامفزةوبعدصىحيح

يؤجرهاكانالتىالسابقةلشقتناالملابسهذهوسيرسلاليومالشقة

الأثاثينقلأناءلىمؤقتةلفترةوالدىلدىالإقامةمنىوطلبمفروشة

غرفتينأئاثإليهانقلقدفوجدتهالشقةلىذهبتأياموبعد،اليها

وسألتهفيهاملابسهأجدولمالفاخرةبالشقةالسغالغرفأثاثمنفقط

صوتهرنةفىالغدربنيةوأحسست.والدتهلدىسيقيمإنهلىفقالعنها

فىمكانىاحتلتقدأخرىامرأةهناكوبأنء.الجامدةوجههوملامح

وقالجاءنىفترةوبعد.خالقىالىأمرىوسلمتصبرتلكنىحياته

ا!لىمعهللذهابيدعونىف!نهالماضيةحياتنافىجيدافكرأنبعدإنهلى

تدبأنهفأجابنىولدىأجلمنالطلاقأرفضإنىلهوتلتأالمأذون

حسبى:لهأقولوأنا..باكيةفقمتلهمبالنسبةقلبهعلحجراوضع

سيمهلكلكنهأبدااللهيهملكولنظالم..ظالمأنتالوكيلونعمالثه

.الإلصارفيهتثمخصيوما!لى
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ورفضتاللهسامحهغيابياوطلقىالمأذونالىمعهالذهابورفضت

نفسياولدىيؤذىش!ئاأفعلالااردتلأنىأقاضيهأوشىءفىأنازعه

علىالحفاظوعلضدهكراهيتهماأثيرألاعلىوأحرصالمستقبلفى

جيداَأعرتودراستىثقافتىبحكملأنىنظرهمافىالطيبةالأبويةصورته

منذلكأفعلولست.الطفلنفسيةفىوالأمللأبالمتوازنالحبأهمية

لنلأنىشخصياأناأجلومنبلطفلىأجلمنافعلهمابقدراجله

الأبصورةاهتزازبسببسويتينوغيرمثوهتاننفساهمابطفلينأسعد

وبعدعمرىمنوالثلاثينالثانيةفىمطلقةسيدىياأنذاوها.أمامهما

أحببتهالذىالثابمعبهحلمتالذىالزواجمنفقطسنواتسبع

للسفرأستعدالآنوأنا.لىونصائحهأبىمعارضةوجهفىبهوتمسكت

فىبأنهعلمىورغم،الدكتوراهعلىللحصولولدىمعالخارجإلى

تجاههأشعملافأنازواجىقوضتالتىاالأخرىأمنالزواجالىطريقه

اللهلهطوأدومازلتفقدماقيمةيعىلالأنه،فقدمماعليهبالإشفاقإلا

ننسىاللهبففلاسترددتفلقدأناأما،ولولديهلنفسهيهديهبأن

والاسابأةبحباخرىمرةروحىوأشرقتالمهزوزةوثاقتىالمحطمة

ماأعتبرالنهايةفىولست،قبلمنأتزوجلمأنىيرانىمنيظنحتى

بالحياةةوخ!تجربةوإنماالبعضيفعلكماثلاحياتىفىلىجرى

نفسىع!،الاعتمادأشطيعاللهبفضلأنىويكفينى،ومرهاحلوها

أملكتوأعليهانثمأتالتىالقيمعلولدىأربىأنوأستطيعتماما

بأنهمنوخةالواسمعاللهملكوتلْىتسبحالتىالطليقةوروحىنفسىأمر

نأهوربروبهأدعوماوكل.رزقهااللهعلىإلاالأرضفىدابةمنما
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آخروأباصالحازوجامنهخيرابهويبدلنىأمرىلىويصلحيهدينى

سوففبدونهبذلكربىعنايةتثصألمف!ن..معهحياتىأواصللولدى

الله.ب!ذنالحياةفىأمضى

بعضبهالتستفيدأكتبهاأنورأيتتجربتىمنالكثيرتعلمتوقد

أنهامعالزواجقبلالأهلنصيحةعنآذاضهنيصممناللاتىالفتيات

نأالنهايةفىأريدكاسعادضهنفىصادقةرغبةعنصادرةغالباتكون

الحقيقيةالسعادةوأنالزواجفىالسعادةيصنعلاالمالإنللفتياتأتول

ومنومادياوفكرياعائليامناسبإنسانجوارإلىالقلبسكيةفىهى

نفسياوأصحاءسعداءأولادهنوتشخمأالفتاةروحليؤانس،الجوانبكل

.لسلاموا

الأمريكىللكاتبكلمةدائماتعجبنى:اقولالرسالةهذهولكاتبة+

الأولى:وسيلتينإلىدائماالجأضعفىحالاتفى:فيهايقولشيرروليم

دائماهناككانتأنهوأجدالتاريخوصفحاتالناسجاةلىأنظرأن

نسبية،نظرةلمتاعبىالنظرعلىذلكفيساعدنىاحتمالهاأستطيعلاآلام

كانتمهماوالتفاؤلالأململؤهاجديدةحياةداثماانشدأنوالثانية

.الأحوال

تجربةحياتهتعزضإنسانكليفعلهأنينبغىماتصورىفىوهذا

العاليةروحكوهوقصتكفىاحزمتهماأيضاهذاولعلمؤلمة

مستقبلالىوالماؤلالأملبروحوتطلعكأقداركتقبلفىوشجاعتك

لقدراتكالوقتنفسفىإدراككمعالأحزانعنكيمسحأفضل
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تدعوقدتجربةأمامالافهزامورنجضكنفسكعلىللاعتمادواستعدادك

.والاحباطاليأسالىاخريات

الآخر،الشخصأظاهرةفهورسالتكفىانتباهىماشدأكثرأما

تمامامخالفنقيضبهف!ذاالزوجيةالحياةتجربةأحياناعنهتكشفالذى

الزواجاقبلوشاعريةسعادةبكلالواعدالقلبفتىلصورة

يصطدمونالذينوالقراءالقارئاترسائلفىبكثرةألمسهاظاهرةوهى

سوىعندىلهاتفسيرولا.الزواجبعدأحياناالمفاجأةبنفسأيضا

وظرونهوشخصيتهالآخرللطرفكافيةدراصةدونالارتباطفىالتسرم

تأثراالمستقبلفىالزواجنجاحعلىالمؤثرةالفوارقتجاهلوفى،وطباعه

جانبلى.العقلمحكمةعلىعرضهاوبغيروحدهالقلببأحكام

دونالزواجبعدمااءلىالمثاكلكتأجيلذلكعنأهميةتقللاعوامل

الحياةتبدأأنقبلثأنهاللطرفينمرضِحلالىالتوصلأوحسم

..الزوجيةالإقامةمكانأومثلاالزوجةعملكمشكلة،الجديدة

الخ.

واتخاذالغضبلنزواتالسريعةوالاستجابةالانفعاليةعنفضلا

.الزواجبعدحياةكأسلوبالديكةوصراعوالجذبالشداسلوب

فىصحيحالشوهذا.الخطاياكليغفرسوفالحبأنعلىاعتمادا

واستمرارهانجاحهاالزوجيةالحياةعلىيحفظشىءلاإذ..كثيرةأحيان

وحرصهما..الطرفينبينالتعاملفىالمتبادلوالرفقالتفاهممنأكثر

التىالعواصفكانتمهماللكسرقابلازواجهمايكونألاعلىمعا
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الفثلمرارةلمعاناةوتجنبا..الزوجينعلىالأبناءلحقرعايةتعترضه

.والإحباط

عليهيتعرفلاطرفكلشخصيةفىخفياجانبادائماهناكأنوالحق

تصرفهوكيفيةالحياةاختباراتومواجهةاليوميةبالمعاشغإلاالآخرالطرف

عندإلاجدياللأسفامتحانهيمكنلاجانبوهر.لهاواحتمالهفيها

وشاعريينظرفاءالجميعيبدوالصفاءأوتاتفىلأنه.الخلاف

شخصعنالأمريتكثمففقدالجادالخلافاوقاتفىأما،ومجاملين

فتاتها.أوالقديمةالأحلامبفتىم!نهمالكلعلاقةلامختلفةامرأةأوآخر

عنتكشف..االخلافعندالإنسانأخلاقياتإندائ!اقيللهذا

يجرحألاعلىوحريصاعادلاكانوكلماالأصيلومعدنهالحقيقىجوهره

والفحشالخصومةفىيتمادىألاوعلىوساديةبقسوةالآخرينمشاعر

المعاشن.حسنفاضلاانساناكان،الخلافعند

عرفتقدلأنكمفاجأةلأيةترشحكأنينبغىيكنلموقصك

فلقدإذن..الزواجقبلسنواتعدةلهوخطبتوأحببتهالسابقزوجك

سنكماوتقارب،الانفعاليةصخرةعلىللاسفزواجكسفينةتحطمت

عدمأوالزواجقبلعملكمثمكلةحسموعدممتساويةأظنهاالتى

سريعامنكماكلاستجابةوا!لى.معايرضيكمالهاحللىتوصلكما

بغيرزواجهتحطيمفىزوجكتس!غوالى.والخلافالماحنةلدواعى

اتخاذفىطويلايتروىأنعليهطفل!حقمنكانولقدعنهجاددفاع

رغمبهوتمسكعليهحرصمنأبديتهماكلبعدخاصةالانفصالقرار

لكنه.الأحيانبعضفىالضلوعيكسروضربإهاناتمنمنهنالكما
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تجاهواجبهمنأنليعرفقل!عنالثقيلالحجريرفعولمللاسفيفعللم

الآخرمنهماكلاختارأبوينأخطاءثمنيدفعابأنلهمايرضىألاطفليه

وسوف..)نجابهمافىولازواجهماأمرفىأحديسثرهماولمارادتهبملء

ماقيمةتأكيدبكلوسيدرك..عليهمابخايتهحجميومذاتيتفهم

..التجربةبناركالبايكتوىأنبعدولكن،فقد
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الإحتقارنظرة

قديمفيلمقصةلكأرو!أنىتتصورألا

الذىالواقعهولكأل!يهماف!ن..

صورفىكثيرايتكرروالذى،أعيشه

منوالعشرينالثامنةفىفتاةفأنا.مختلفة

كليتىفىطالبةكنتسنواتمنذ،عمرى

خطابلىتقدمفيهاالنهائيةالسنواتلىوصلتوعندما،المرموقة

إمكاناتهمعنويتحرىمنهمويسمعبهميلتقىأبىفكان،كئيرون

يكنولم،الدراسةمنانتهائىبعدبهمبالاتصاليعدهمثم،المادية

ان!ظاروإنما،للدراسهلفرغىعلىالحرصهوذلكالىأبىدافع

أبىيكنولممكافحةأصمنفأنا.مادياوالأقدرالأفضلالعريس

منيعفيهزوجفىإلالهأملولاالزواجتكاليففىمساعدتىعلىقادرا

غيرماحدثلكن.أيضابذلكمقتنعةوكنت.ماديةمسئوليةكل

أنهفيهنظرىلفتمهذبوسيمشابعلىتعرفتفلقد،افكارىبعض

يعملأنهمنهوعرفت،الوقتنفسفىوأدببجرأةعلىللتعرفسعى

نأفىرغبتهأبدىثمالكلية)طارفىمراتعدةمعهوتحدثت،محاسبا

كثيراأبىبهورحب.لأبىالتقدمعلىوشجعتهبهفرحبتبىيرتبط
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واتفق،تخرجىعقبعامبعدخطبتناتتمأن،شرفكلمة)وأعطاه

مدينةفىسنتزوجأننافيهابماالزواجتفاصيلوكلوالثمبكةالمهرعلمعه

يملكلابأنهأبىوصارحه،أصتىفيهاتقيمالتىالمدينةغيرأخرى

ماعكسعلىبىتمسكهفازداد.الجهازإعدادفىبهيساغدنىشيئا

المثاركةعنالفتاةأسغبعجزيصدمونحينالآقالثباببعضيفعل

.الأعباءفى

رسميةخطوةأىبغيرالامتحاندخولىعلىالباقيةالفزةوقضينا

حبهتسللالأثناءهذهوفى.ال!ثمابللمحاسبأبىكلمةعلىاعتمادا

الجميعأنوأسعدنىبهوانشغلتلقائنافتراتتباعدرغمقلبىا!لى

فىيأملكانشابكأىأنهومع.الطيبوأصلهبخلقهيشيدون

حينبسماحةالواقعالأمرتقبلأنهإلاالشقةأثاثفىلهأبىمساعدة

يعمرلاثمنهكانمهما،الأثاث)إنوقال،ذلكعنابىعجزلهتأكد

يقومأنعلىأبىمعواتفق،والإخلاصالوفاقيعمرهاوإنما..البيوت

ومضى.بعدفيماحياتنانستكملأنعلىإمكاناتهحدودفىبالتأثيثحو

لىتقدموفجأة،الخطبةموعدقربعلالأياميعدوهوالانتظارعلىعام

يثرولمبشدةأبىبهورحب،يدىطالباميسورةأسنمنثرىطبيب

ومميزاتمميزاتهبينيقارنوبدأ،عليهاالمتفقالخطبةمثروعإلىمعه

سوففهو،منافسةبلاشىءكلفىيرجحهفيجدهالشابالمحاسب

معيتفقبماالزوجيةبيتسيؤثثلكنهالجهازفىالمشاركةمنأيضايعفيه

وهو،الشابالمحاسبإمكاناتبهاتقارنلاالتىالماديةإمكاناته

أهلمنأنهكما،ميسورةوأسرتهخارجىإيرادولهكب!يردخلهطبيب
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منبالقربالزوجيةعشيكونفسوفوبالتالىفيهانقيمالتىالمدينة

منبسيطهينوضغطقصيرتفكيروبعد.أخرىمدينةفىوليسأصتى

وأفرح9بلالطبيبوأقبلرأيهماأؤيدقليلبعدنفسىوجدتوأمىأبى

المحاسبتجاهقلبىالىتسللالذىالحبعنوماذا..تسالنىولا،به

والأصالماديةبالإمكاناتفرحتىكمارفىالحبلهذاتنكرتلأننى

زميلاتىوغيرةحسدب!ثارةسعادتىغماروفىبلالفاخروالجهازالكبيرة

التى(شزفكلمة)مشكلةوبقيت.الممتازةالزيجةبهذهأفوزحينمنى

طالبهبأنكبيرعناءبغيرمنهاتخلصوقدالمحاسبمعأبىبهاارتبط

بمطلبهوتمسك،بكثيرعليهيقدرومماعليهاتفقامماأكبروشبكةبمهر

فغادرمفهومسببدونع!بانقلابناوأحسالغدرنيةالشابفأدرك

عالبصوتاالوكيلونعماللهحسبى"يرددأسمعهوأنامحسورابيتنا

بالشبكةعنهشغلتبلذلكعندأتوقفولم،أسمعهأنأرادنى

زميلاتىأمامبهاوتفاخرتالجديدخطيبىلىأهداهاالتىالثمينةالذهبية

الخطبةوتمت،ذلكقبلحياتىفىذهباأرتدلمأنىمعحقدهنوأثرت

ماعداالجميعوسعدصيعاوالزواجالفانجرالأثاثإعدادوجرى

وفزتزواجىمسئوليةمنالكاملبالإعفاءأبىوفازبهالمغدورالخطيب

بالفتاةزوجىوفاز،اللائقةوالشقةالفاخروالأثاثوالمهربالشبكةأنا

تماماونسيتالزوجيةعشا!لىوانتقلت،لمسهأرادهاالتىالجميلة

،السعادةقمةفىالأولىالزواجشهوروبدأت،الأولىخطبتىمثروع

لعارضتعرضتلأنىللأسفيتململكنهعكالحملبوادرظهرتثم

قصيرةفترةبعدنفسياالأزمةوتجاوزنا،الجنينلنزولأدىبسيطصحى
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رغمثانيةمرةيثبتلمالحمللكنصريعافقدناهمانعوضانوأملنا..

أفزفلمالممكتالوسائلبكلعلاجىزوجىوحاول،المحاولاتكل

تتغيرلىمعاملتهفبداتأخرىمرةاحمللنأننىمنتأكدوانمابالحمل

وراح،والإهانةالضربحدلىوصلتحتىبينناالمثاكلوبدأت..

نأيستطيعوبأنه،بالطلاقلآخرحينمنوعددنىعاقربأننىيعايرنى

أفرادهابعضكادأنبأصرتهالأمروبلغ،لحظةأيةفىكيرىيتزوج

خلافاتنا،احدفىعنىللدفاعتدخلحينأبىعلىبالضربيعتدون

..موحشباردصامتبيتعنبهاحلمتالتىالسعادةلىوتكث!فت

الباللراحةمكانولاالطيبةوالعشرةوالعاطفةالأنسلدفءفيهلامكان

الأثاثقطعأرىوأصبحت،فيهللغدوالاطمئنانبالأمانوالإحساس

بخيبتىوتذكرنىمضجعىوتقض!تخيفنىأشباحوكأنهاالثمينةالكبيرة

مماأكثرالزمنمنالشيطأبىبيتفىأقضىاصبحتحتى،وتعاستى

ونزاعاتخلافاتفىتحن.بهحلمتالذىالزوجيةبيتفىأقضيه

منسمعتثلاثةأوأسبوعنمسكنىفىاستقررتوكلما..دائمة

سمعتبمافأواجههزوجىخيانةعنجديداشيئاالصبيانيةالأشياء

الحالهذاعلىومضت.وهكذاالبيتوأغادربينناالخلافوينفجر

أحدمنلوازمىأضترىشقيقىمعكنتيوموذات،سنواتست

وهادئةجميلةفتاةومعهالقديمالشابالمحا!سببرؤيةففوجئتالمحلات

واحتراموودألفةفىويتحادثانجميلتعاونفىحملهيتبادلانوليدوطفل

برودةوصت،بشدةقلبىفخفق..وجهيهمامنينضحوالسرور

غدرتقدأنىيعرفالمحلفىمنكلكأنوأحسستأطرافىفىشديدة
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معبالتعاسةاللهفعاقبنىالماديةالإمكاناتوراءجريا،الشاببهذا

فنظر،اليهأنظرالسابقخطييىرآنىاضطرا!سفىأناوبينما..زوجى

فىوأدركت.وبلعتنىالأرضانشقتلومعهاثواحتقارفظرةإك

أننى)لىوتنبهت،تعاستىعمقآخروقتأىمنأكئراللحظةهذه

زوجىأجدلالأنىحاجياتىلقضاءمعىيخرجلكىشقيقى،اتسرل

فىبهغدرتالذى..الآخريعيشحينفى،معهنزاعفىأو..دائا

فىآثارهتاركاالموقفهذاومضى،بهسعيدةزوجةمعوهناءسعادة

نزاعاتنامنجديدنزاعفىأخرىمرةأبىبيتفىالآنوأنا..نفسيتى

رسميامعاقبتهحدلىوصلتالتىلىوخياناتهالصبيانيةتصرناتهب!مبب

وتد.لىمعاملتهاوسوءاسرتهو)هانات)هاناتهوبسببعليهاعملهفى

الاختيارعنوعجزتوجهىوتجعدشىءبكلالإحساسفقدت

العودةأختارأم..وحيدةكعاقروالحياةالطلاقأختارفهل.الصحيح

تشيرأنأرجو..مركلاهماوالأمران،معهمنهأعانىماكلوالىاليه

منعقابىنلتقدلأنىعلىقاسياتكونوألا،لىالخيرفيهبماعك

لك.وشكراالمزيدعلىقادرةأعدولمالدنيا

قدلأنكسيدتىياعليكأقسولن:أتولالرسالةه!.ولكاتبة+

قيمةفادركت،لكأقولهأنأريدكنتماكلالألمبتجربةفعلاعرفت

بالمتاعتبنىلاالبيوتأنمنالسابقخطيبكالسليمةبفطرتهعنهعبرما

كالرفاقوأبقىاهمهوبماتبنىوإنما..الئمينةالئمبكةأوالفاخر

وأحزانها،الحياةأفراحإنسانمشاركةفىالصادقةوالرغبةوالإخلاص

اليهااهتدىإذاصافيةالإنسانينالهالاالحقيقيةالسعادةأنوعرفت
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الآخرينإغاظةاليهادافعهكانإذاأووحدهاالماديةالحساباتببوصلة

وعرفت..الآخرينقلوبإليهاطريقهفىوطاإذاأوأحقادهمواثارة

معرفتهحقتعرفيهلمأنكلىيبدوواحداثيئاهناكلكن،والكثيرالكثير

واإليكخيلوإنماالسابقلخطيبكحقيقياحباتحملىلمأنكوهوبعد

لمامعهحقاالحبعرفتقدكنتلولأنك،احببتهقدأنكتومت

مذبحعلأبدابهضحيتولما..العجيبةالسهولةبهذهبهغدرت

فعلتكا،الحقيقيةالسعادةفىأثرولالهاقيمةلاالتىالصغيرةالأشياء

تعاشكهوالآنيعنيناماف!نحالأيةوعلى.السابقخطيبكمعأنت

للمعاناةأبدامعنىلاأنهرأىوفى.الزوجيةعلاقتكومستقبلالحالية

يبررنبيلهدفللاحتماليكنلمإذا..العمرنهايةحتىالآلامومكابدة

واحدهدفالحياةأهدافبينمنوليس..يعانيهمامقاساةل!نسان

ف!ذاالأبناءسعادةعلىحرصهسوىالإنسانشقاءلتبريرقبولهيمكن

يمكنآخرهدففبأى..النبيلالمبررهذامنخاليةحياتككانت

.!الأمانولاالسعادةتعرفلاالتىالمضطربةالقلقةالحياةهذهتبرير

)الحبعلاقةالنفسعلماءيسميهالعاطفيةالعلاقةمننوعاهناكإن

والكراهيةالحبثاعرأحيانافيهاتجتمِعمعقدةعلاقةوهى(الكره-

الأشياءبعضعليهوينقميحبهاخرإنسانتجاهإنسانقلبفىمعا

يستطيعولا،قلبهمنحبهنرعأوعنهالابتعاديستطيعولا،والتصرفات

عليهينقمهمابسببلهالكراهيةثاعرمنالتخلصالرقتنفسفى

يتنبهوالموإنكثيرينبينقائمةالعلاقةوهذه.وتصرفاتأعمالمن

..لحقيقتها
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النوعهذامنبالآخرمنكماكلعلاتةتكونانهوأخشاهماوكل

حقيقةعلىتتعرفىأنأولامطالبةفأنتولهذا،العلاقاتمنالمعقد

رغباتكضوئهاعلىالنفسمعبأمانةتحددىوأنزوجكتجاهمشاعرك

استمرارنذرمنذلكلكيحملهمامعمعهالاستمرارفىالحقيقية

منذلكلكيحملهمامعصفحتهاوطىالعلاقةهذهبزفىأو،المعاناة

تحديدالىنفسكمعتتوصلينوحين،الوقتلبعضووحدةأملخيبة

تسيرينالذىالطريقتحديدتستطيعينفسوفوالرغباتالمثاعرحقيقة

ثمينةخبرةاكتسبتانوبعدإرادتكبملءستختارينهلأنكندمبلافيه

لاالتىوتلكأجلهامنالمعاناةت!شحقالتىوالأهدافوبالأشياءبالحياة

فىرأ!عنسألتنىولو،الإنسانعمرمنواحدةمعاناةلحظةتساوى

فىأخرىتفاصيلمنقرأتماضوءعلىلكلقلتبزوجكعلاقتك

لنفزوجك،مزجلطلاقهىمابقدرزواجاليستأنهارسالتك

إداريامجازاتهإلممابهأدتالتىالصبيانيةتصرفاتهعنلىيبدوفيمايتوقف

بهوالشليم،يفعلعماللتغاضىاشعدادعلىلستوأنت.عملهفى

والاقتناعالمعاشغوحسنالاحتراموعلاتة،فيهلكلاحيلةكأمر

كلجانبإلى،نفسهالزواجوبنيان..بي!نكماقائمةليستوالزاحم

،الأبناءإسعادفىالمثتركةالرغبةمندعائمأيةتسندهلاهشذلك

باستمرارالأمواجتتقاذفهاهائمةوسفينتك،عليهمالحياةرحلةوتيسير

علاقةعنإذنلكمابقىفماذا..أبيكوبيتبيتكهمامرفأينبين

..مؤجلاقدراالانفصالكانإذاسيدتىياألنااللهأرادهاكماالزواج

لتعويضأمامكممتدةوالحياة،الثمبابسنفىوأنتيتمأنفالأفضل
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ظروفكتوافقهبمنللالتقاءاكبروفرصك،ومعاناةشقاءمننلتما

وأقريبمنتحاولىألاهوواحدبشرطلكناليهوتأنسينإليكويأنس

عنالبحثأواستقرارهعلىالتأثيرأوالسابقخطيبكحياةافسادبعيد

انتهتفلقد،وأمانهاالصغيرةأسرتهسعادةحسابعلىلشقائكحل

كلالأملوإنماأخرىمرةاعادتهافىأملولارجعةغيرلىمعهصفحتك

خوفكومن..زوجكمعضعفكمنأولاأنتتتخلصىأنفىالأمل

بشجاعةالمؤلمالاختيارتبعاتتحملعنعجزكومن..المجهولمن

وأن،للتعساءومواساتهاالسماءتعويضتتظرىانذلكبعدولك..

حرصاالعمرتبديدوأنمنهمزيداإلاتعنىلاالعناءإطالةبأنتسلمى

لاوأسنبيتمظهرعلىحرصاأولهقيمةلاالذىالدنيامتاعبعضعل

الأحرىوانما..طائلبلاالأيامتبديدالايعنىلاالحقيقةفىلهماوجود

قولفىتفكرىوأن..وموضوعيةبأمانةكلهالموقفتراجعىأنبك

:قالحينالثاعر

عندكمالحبفىمنزلتىكانان

أيامىضيعتفقدعلمتقدما

؟الأياماضاعة..معنىفا،علمت)قدوأظنك
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اكم!طايع

قدرعل،عمرىمنوالثلاثينالسادسةفى

ب!حدىموظفأبى.الجمالمنكبير

ونحن،بيتربةوامىالحكوميةالهبئات

نزلببىوكان،وولدانبت!ان:أبناءأربعة

دخلزادولدتوحين.اخرتىبينالثالث

.كثيراودللنىكثيراواجنىحسنافالافاعتبركأالحياةالىقدومىمعابى

ومتاعبها.الأسغهذهأحزانسلسلةبهفبدأتالأصغراخىجاءثم

عقبساقيهإحدىفىالأطفالبشللالأولعامهفىوهوأصيبفلقد

مدىعلىالطبيعىالعلاجفىمعهامىمعاناةوبدأتالمصلتعاطيه

تؤثرمازالتكانتوانكبيرحدا!لىساقهحالةتحسنتحتىسنوات

والتحقناتعليمناوأتممناالثبابمرحلةدخلناثم.نفسيتهعلى

ليعملالسعوديةالىبعامينيكبركأالذىالأكبراخىوسافربالوظائف

والحجالعمرةليؤدىاليهابسفرهكثيرافسعدودينخلقعلىوكانهناك

لأنالحجيكررلملكنه..العمرةوكررفعلاواداهما،مرةمنأكئر

وعاد،مباعةقلبيةبازمةفجاةتوفىوالثمب!اببالصحةالممتلىءشقيقى
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قلبمنويتمكنجميعاحياتناعلىالحزنليخيمصندوقداخلإلينا

بالغةبصعوبةالقاسيةالمحنةهذهوتجاوزلا،للأبدفيهويعشثىأمى

نأأتزوجهفيمنأشترطكنتلكنىالشباببعضلىيتقدمبدافترةوبعد

نأبعدالحياةمتاعبمعهأعانىلكيلاالماديةالناحيةمنمسزيحايكون

مناسخركنتبلبالحبأومنأكنولم،آلامهامنيكفينىماعانيت

عقلبناءالحياةشريكمعوالكفاحالقلبحبيبعنزميلاتىخرافات

الذىالعقلزواجهوالصحيحالزواجأنوأرىطوبةطوبةالمستقبل

ولا..المحظورفىوقعتفلقدذلكومعالمريحةالإمكاناتكللهتتوافر

منكبيرقدرعلىبشابعاطفياوارتبطتوقعتكيفالاَنحتىأعرف

..منعدمةشبهالماديةوإمكانياتهبسيطةأسنمنلكنه..الوسامة

زوجفىالسابقةأحلامىفيهمتتوافركانتمنكلأجلهمنورفضت

الكبير،الدخلإلىسيارةإلىشىءبكلمجهزةلائقةشقةمنالمستقبل

الثاببهذابارتباطىأصتىاصارحأنا!لىرفضىلتبريرواضطررت

إلىيكسبهمأنقصيرةفزةبعداستطاعلك!نه،مضضعلعليهفوافقوا

كافةمنلمسئوليتىوبتحملهخدمتهمفىوالتفانىإليهمبتوددهصفه

إرضائى.علىوحرصهالنواحى

بالمرضأبىمرضفجأةاكتشفناالسعيدللزواجنستعدنحنوبينما

كلففث!لت،الأوانفواتوبعدجدامتأخرااكتشافهوجاءاللعين

لثرطاقةلامايعانىوهونرقبهكئيباعاماوعشنالحصارهالمحاولات

.عاناهممابهمستجيراربهجوارإلىيرحلثم،به

شقةفىزوجىمعأقيمأنوقبلتتزوجتبفترةأبىرحيلوبعد
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ومماعملىعائدمنمناسببأثاثوبتأثيثهابتجهيزهاأناقمتصغيرة

أحزانى،تنسينىأنفىأملوكلىالزوجيةحياتىوبدأتأبىعنورثته

التىشخصيتهبينالرهيببالاختلافأحسستحتىشهورتمضفلم

لأولعايشتهاالتىشخصيتهوبين،الطويلةالارتباطفترةخلالعرفتها

علىالمسئوليةتحملعلىقادرغيىأنهواكتشفت،الزوجيةبيتفىمرة

مئوليتهتتحملبيتوربةالصباحفىعاملةموظفةويريدنىالإطلاق

زوجةثم..الظهربعدالبيتنفقاتكافةإلىافيدارةمنبالكامل

الأدبيةأوالماديةالمئوليةفىجانبهمنمثماركةأىوبغيرالمساءفىوحبيبة

نأبعدبأقدارىالرضاوقررتواجهتهفيماطويلاوفكرت..الأسزعن

قصيرةفترةوبعد-صدمتلكنى،الحبثمرةدبيبأحشائىفىدب

خاصةبشركةعملهمنوفصلخيانتىفىبدأقدبأنه-زواجنامنجدا

حاميةمشاجرةبينناووقعت،الموظفاتإحدىوبينبينهعلاقةبسبب

بالإخلاصفيهالىتعهدجديدةصفحةبداناثمالكارثةهذهبسبب

شكوكىأثارماعلىجيبهفىعثرتحتىقصيرةفزةتمضفلموالاستقامة

وبدانا..شهورسوىزواجناعلىيمضولمذلكوكلبهوواجهته

أننابدعوىإجهاضهمنىطلببحملعلمعندماثمأخرىصفحة

فرفضتلأحدمدينيننكنلمأننامع،طفللرعايةماديامستعدينلسنا

بوظيفةوعمل..نفسىعلىوخوفااللهعقابمنخوفاالإجهاض

زميلاتهب!حدىلهعلاقةبوجودعلمتحتىأسابغتمضولمحكومية

منهويئستإصلاحهإمكانيةفىالأملأفقدوبدأتمشاجراتنافكثرت

كلوأركزالوليدلطفلىوأتفرغيشاءمابهايفعللنفسهأدعهأنوقررت
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كأنمااذلالىومحاولةواشفزازىمضايقتىفىتمادىلكه،لهحياتى

ولم،كثيرينأجلهمنورفضتسنواتأربعاحببتهأنىعلىيعاتجنى

فىبشدةورفض،الطلاقمنهفطلبتبالضبطيريدماذاأعرفأعد

لف!ثمليعتصرنىوالألمطويلةمفاوضاتبعدالانفصالتمثم،البداية

اختيارىفىلهذنبلابرىءبطفلالخائبةالزوجيةحياتىمنوخروجى

لهذاكلهاحياتىاكرسأنتررتثمامرىفىوفكرت،تزوجتهلمن

رغبةلأيةأستجبولمالحزينةأقدارهعنأعوضهلكىالضحيةالطفل

بأزوجةلهأصبحتانبعدامبزوجعليهاحكملكيلاثانيةمرةللزواج

نأفىاللهفىأملىوتركز.أبيهعنانفصالىمنطويلةليستفترةبعد

رعايةفىموارىأواصلأنعلىتعيننىالتىوالقوةالصحةيمنحنى

المطلبهذاحتىلكن.الأمانبرإلىبهأصلحتىو)سعادهطفلى

يوموفىقليلبعدأصبتفلقدللاسفيتحققلمسيدىياالبسيط

مرحلةإلىونقلنى..حياتىمنكاملةمرحلةأضهىحادثفىمشئوم

البدايةمنالثمقاءعليهمقدرممنأننىلىأكدت،تمامانحتلفةأخرى

عنأقعدنىنصفىبشللإصابتىالحادثعننتجفلقد.للنهاية

نأفا،الجراحيةالعملياتمنلهاآخرلامتاهاتفىوأدخلنىالحركة

منألاقيهعاتسلنىولا..الأخرىأبدأحتى.إحداهامنأنتهى

الجراحية،العملياتهذهفىالدنياعذاباتكلجوارهفىتهونعذاب

بطابعوجهىطبعتالتىالنفسيةالآلاممنوأعانيهعانيتهعماتسلنىولا

وأنا..ابنتهاتبكىوهىالمقيمالحزنبطابعامىوجهوطبعت،الألم

تظهروبدأت..يفتقدنىوبدأرعايتهعنعجزتالذىطفلىأبكى

لهأملكلاوالتفكيرالحسدمث!لولةقعيدةوأناالعصبيةعلاماتعليه
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كلأنفقتولقد،المسئوليةوتحملالث!اطمنشعلةكنتأنبعدثيئا

تنتهىلاالتىالجراحاتهذ.علىجميعهاالأصومدخراتمدخراتى

الجديديظهريوموكليرحملاومرضىديونىوكثرتميزانيتىبهاوناءت

إدرادُعنعاجزةالعناءهذاكلوسطوأجدنىالمشاكلوتتراكم..

وأ3عليهاللهويعاقبنىاقترفتهذنبهوهل..فيهأنافيمااللهحكمة

أمىاقزفتهذنبهوام300يرعاهمنيجدلاالذىطفلىبهبعاقب

..؟وجسديانفسياخدمتىفىوبشقائهابىعليهاللهويعاقبها

سيدىيابصدقفأجبنىنهارليلرأسىفوقتدقالأسئلةهذهان

منالثقاءعككتبوهل..لطفلىاملأمىأملىاختبارهوهل..

الراحةمنواحدبيومأنعملمأكونأكادأنىإذنهايتهاادحياتىبداية

جوابعندكهل.الآنوحتىاللاهيةالطفولةمرحلةانتهتمنذربما

الأسئ!لة3هذهعنمريح

حكمةفهمالىمرشدمنلدينالي!:اقولالرسالةهذه+ولكاتبة

الحديثفىئمالعزيزالتنزيلفىالإلهيةالإشاراتبعضإلاالإنسانىالألم

والجوعالخوفمنبئىءولنبلونكم):وتعالىسبحانهكقولهالشريف

قولمثلاو"الصابرينوبشروالثمراتوالأنفسالأموالمنونقص

الأمثلثمالأولياءثمالأنبياءبلاءالناسأشدأ!الكريمالرسول

تصيبشوكةمامنةوالسلامالصلاةعليهقولهومثل..(فالأمثل

دائماوالبشرى"درجاتهبهايرفعأوخطاياهبهااللهيكفرإلاالمؤمن

عدافيماإذ.أحزانهمفوقالعالينبأقدارهمالراضينللصابرينياسيدتى

لماذانتساءلأنلنايحقولاالكثيرنعرفلافنحنالإشاراتهذهامثال
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قاسيةنحناختباراتناكانتلماذاأو..الآخرونيختبرولمنحناختبرنا

يفعل،ع!اشانهجلهويُسألولايسألفالله،هينةهمواختباراتهم

نفسفىالآلاممنخاليةالآخرينحياةأنغالبانتصورالنهايةفىونحن

مبراةنحنوحياتنابهاحافلةحياتهمأنفيههميعتقدونالذىالوقت

وسوءالاَخرينبجاةالظنحسنغالباالجميعيتبادلوهكذا،منها

بأننايقنعناقدماالآلاممنلرأيناحولناالنظرأجلناولو.بحياتهمالظن

بمنحهاوحدهمتختصهمالذين،أحباءالأقدار)وحدنالسنا

فىالآلامنحنكابدنالماذانسألأنفعلاحقامنكانولو،واختباراتها

نتساءلأنعلينالوجب..لينةهينةالآخرينحياةومضت،حياتنا

نكبةفىالأبرياءالضحايامنراحمنراحلماذاالوقتنفسفىمثلا

اللحظاتنفسمعهمكابدناأننامعنحنونجونا..الأخيرالزلزال

الذينالأبرياءالأطفالجنىوماذاأيضانسألأنعليناولوجب،الرهيبة

المؤلمالمصيرهذايلقواحتىبدناياهابعدالدنياتدنسهمولمذنبايقترفوالم

فىسوىالنهايةفىنجاةمنلناوجدنالماالأحزانوأجهدتنافعلناولو

عندوالوقوف،وقدرهبقفاثهوالرضابمشيئتهوالتسليمباللهالإيمان

تصاريفه.منافهامناعلىيعلوماحدود

منا:تعالىاللهيقول)قولهلمج!الكريمالرسولعنروىولقد

رباوليخترسمائىتحتمنفليخرجبلائىعلىيصبرولمبقضائىيرض

.اسواى

كرهناماعلالصبرقاربفىإلاالأحزانبحرفىلناالنجاةفأين

صبرنا.ومالقينابمادرجاتنالنايرفعأنفىوالأمل
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الضرورىمنلشالحياةوآلام..سيدتىياذلكفىالالنانجاةلا

كانلماوإلا..المبتلوناقترفهاآثامأوذنوبعلىدنيوياعقاباتكونأن

واجبناومن..وآلاماكروباوأكثرهم..بلاءالناسأشدهمالأنبياء

ماحدثلماذا..الأبدىالسؤالأمامالوتوفمرحلةنتجاوزأندائما

ماقدخسائرعنانخففلكىنفعلهأننستطغفيماالتفكيرالى؟حدث

نخففأنتأكيدبكلنستطيعلكنناالآنتغييرهنستطيعولافعلاحدث

الخفيةايألطافمنوراءهماالىونتطلع..معهنتواءموأنعليناآثارهمن

..الجزاءخيرلقيناعماتجزيناالتى

الصدوروساوسمنسيدتىياالتامةاللهبكلماتفاشعيذى

نأمنوتأكدىاللهرحمةفىالدائمبالأمليخفقبقلبللحياةوتطلعى

مالكيحملسوفالمستقبلأنومنتضيعولنتضعِلمالحياةفىفرصتك

فىدائماالجزاءيكونالبلاءوبقدراللهب!ذنالاممنلقيتعايعوضك

أستطيعلعلىالقادمالاثنينمساءبىبالاتصالوتفضلىوالآخرةالدنيا

..الفاءبعضعنكيخففشئالك
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القصة!بداية

..طويلةسنراتمنذبريدكقارئاتمن

تثكوالتى،الموفقالحل"رسالةتراتوقد

الجمبلةالوحبدةابننهامنمعذبةأمفبها

تحبالتىوالعشرينالثمانيةالأعوامذات

فىوفكر،أبناءولديهمتزوجالهازميلا

وكان،لهأبيهارفضمنعليهاشفاقاذلكأبتلكنهالخطبتهاالتقدم

عليههوماعلىبينهماالحالاصتمرارهوإليهتوصلاالذى!الموفقأالحل

أحداتتزوجلنوهى،يزعمكمازرجتهمعخلافوعلىمتزوجهو..

منكوطلبت..آخرحلفىأملولانهايةبلامستمرةوالمقابلات..

مقدمةهىوبماتفعلمابحقيقةوتبصرهاابشهاتنصحأنالحزينةالأم

تتعظأنالابنةتنصحأنكمفادهحكيمارداعليهافرددت،عليه

شريكاختيارفىوحدهالحبعلىاعتمدناللاتىالأخرياتبتجارب

الزواجبنيانعليهايقومالتىالكثيرةالأخرىالعواملوتجاهلن،الحياة

كلمنبهالمحيطةاثماكلالزواجمثروعيتجاهلألاأهمهاومن

يبدأألاأيضاومنها،لحظةأىفىتنفجرموقوتةقنابلفتصبح،جانب

لثمقاءفترشحهلهانهائياحلاتجدلمبمشكلةللسعادةطريقهالإنسان
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والأبالمتزوجزميهاأسنأنردكفىلهاوقلت..قليلبعدوالمعاناة

الزواجبعدإليهاالمقاطيسكقطبيجذبهأساسياجذبعاملستظل

الزوجويفشل..العواطفتهدأحينخاصةبالمتاعبهىوينذرها..

ومسئولياتهوواجبهالجديدةحياتهبينالشخصيةانقسامعناءاحتمالفى

ناسراعصمتهإلىفيعيدها.الأولىوزوجتهأولادهتجاهوالأدبيةالعائلية

تزوجهاالتىالقلبفتاةمعِعهدهيخونأو..عنهاانفصلقدكان

لها.قلتمااخرالى.نادماالأولىلحياتهويعودعنهاوينفصل

بألاالفتاةهذهأنصحف!نى،الحكيمالردلهذااحترامىومع

ت!ثرحهسوفماهذا؟لماذا!بهتعملوألامنهواحدحرفاعلىتستجيب

قليل.بعدالشخصيةتجربتىلك

وقدالآراء،ب!جماعجميلة،عمرىمنوالثلاثينالثالثةفىسيدةفأنا

وتفوقتراقيةأجنبيةمدرسةفىوتعلحتميسورةتماسكةأسنفىنشأت

ب!حدىدراسيةلمنحةالعامةالئانويةبعدالمدرسةفرشحتنىدراستىفى

قياسيةفترةفىهناكدراستىوأنهيتوسافرت.البريطانيةالجامعات

فيها،تخرجتالتىالمدرسةنفسفىمدرسةفعملتوعدت،بتفوق

جاءيوموذات،عملىفىونجحتجوارهاالىالأجنبيةللغاتوبمعهد

الدراسية،الناحيةمنالتلميذةابنتهحالعنليسألجذابوسيمرجل

للغةالسليمنطقىعلىوأثنى..بابنتهاهتمامىعلىوشكرنىلطيفاوكان

طيبا.أثرافئتاركاوانصرفابنتهنطقعلىانعك!ىالذىالانجليزية

ابنتهعنألسؤالبحجةبكثرةالمدرسةعلىقيددبدأاليومذلكومنذ

نأاروطويلةتفاصيلبغيراللقاءاتوانتهت،معىالحديثويطيل
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بغيرأبناءولديهمتزوجرجلمعحبقصةفىأعيشنفسىوجدت

تهتملاإنهاويقولزوجتهمنيشكودائ!اوكان،جانبىمنمقاومة

سينفصلكانوأنه،والحنانالحبمعهايفتقدوأنهبنفسهاإلابشىء

،قالماكلفىوصدقتهالخ..يلتقلمأوبىالتقىسواءعنها

أمىوأبلغت،أسرتىا!لىيتقدمأنعلىواتفقناتعاستهمنعليهوأشفقت

متزوجأنها!لىأشرولم..عليهموافقةوبأنىليخطبنىيجىءسوفبأنه

وإن!ا..إخفاؤهلايمكنلأنهالأمرإخفاءفىرغبةليس،أبناءولديه

نأهوالأهمالأمروإن،بالاهتمامجديرالي!أمراأعتبرهكنتلأنى

حينوإخوتىأبىوذُهلموعدهفىوجاء!أحببتهالذىبالإنسانارتبط

أبىوسألتباكيةفانهرت.ترددبغيرأبىورفضهوأبمتزوجأنهعلموا

أنامابأنأبىفأجابنى..؟تعاستىتريدانهل:دموعىبينمنوامى

سعادتى.إلايريدانفلاهماأما،الحقيقيةالتعاسةهوعليهمقدمة

االحلفتاةعلىكرذكومنطقحكمةكلهكثيراكلاماأبىمنوسمعت

تزوجتاذالهاسأتعرضالتىالاحتمالاتكلامىمنوسمعت،الموفق

علىردكفىأنتعددتهاالتىالاحتمالاتبنفسشبيهةوهىأحببتهمن

أقتغلملكنى،طريقهاتتبصربأنالفتاةإقناعتحاولوأنتالرسالة

لهوحكيتقابلتهكلماكنتأننىخاصةلىقيلماكلمنوأحدبحرف

العقبةوتذليلالفورعلىبدحضهابادرللرفضحججهمامنحجةعن

اليها.ديرانالتى

بعيدامعانعيشوسوف،زوجتهيطلقسوفأنهلىقالهماأبلغوكان

فيهاالخاصلعملهأخرىدولةإلىحياتناينقلوسوفالجميععن

..مصالى
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علالموافقةمنبُداَأسرتىتجدولم..مصرفىالعملشريكهوسيدير

مقابلته.عنأنقطعلمأنىعرفواأنبعدمضضعلىمنهزواجى

قمةفىالتىوحدىوأنا،هذالزواجىحزينحولىمنوكلوتزوجنا

كئرتانبعدالمدرسةفىعملىمواصلةأستطعولموالابتهاجالسعادة

إلىقليلبعدوسافرناالمعهدوتركتفزكتهاحولناوالأقاويلالهمسات

حقيقةووجدتهابهاحلمتالتىالسعادةرحيقورشفت،الأخرىالدولة

ذهولأيتبددحينالمثماكلوتطلقليلبعدستختفىأوهاماوليست

كماالسطحتحتالكامنةالمشاكلعنالأحباءيعمىالذى،القلب

أمىحاولتوكما،ردكفى(المرفقالحل)فتاةتقنعأنأنتحاولت

..أيضاأنايحذرانىأنوأبى

منهميصلهخطابأولوكان،أولادهمنخطابازوجىتلقىأنإلى

شاراجلسثمومراتمراتوقرأهجدابهففرحالقطيعةمنفترةبعد

بدأتذلكوبعد،شيئالاحظتبأنىلايحسحتىلنفطفتركته

منتدريجيايتحرلحديثهوبدأ..باتظامتصلالأبناءخطابات

حديثهمحورأصبحواحتىعنهمالحديثلىوالشوقالحبحديث

حينوفزعت،بهمارتباطهعمقالوقتهذافىأدركوبدأتالدائم

علالأمرهونتلكنى،الأولىزوجتهباسمونادانىمرةذاتاخطأ

أخرىمناسباتوفىتكررتالزلةلكن..عابرةلسانزلةبأنهانفسى

نقيمالذىللبلدزيارةفىشريكهجماءثم،كامرأةإحساسىجرحت

أبلغنىأسبوعوبعد،طويلحديثفىالغداءبعدبزوجىوانفرد،فيه

بعدوسيعودالأعمالبعضلإنهاءمصرالىشريكهمعسبعودأنهزوجى
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ليبلغنىبىيتصلأنقبلكاملاشهراوغابمعاوسافرا،قصيرةفترة

..صاعقةبلهفةوتلقتهالمطارفىفاستقبلتهوعاد،عودتهبموعد

لىشوقهوبأن،مث!اعرهفىكريببشىءأحسستفقدذلكوركم

أختىمنخطاباتلقيتالتالىاليوموفى،القلبمننابعاولي!مفتعل

تعاهدناالذىالحبيبزوجىأنفيهأبلغتنىفقد..كالصاعقةعكنزل

اعادتد،العمرآخرللىنهايةولابدايةبلاحبقصةنعيثىأنعلىمعا

وأنأولادهوبينزوجتهمعكلهامصرفىوجودهفزةوأمضىاليهزوجته

بينهما.الصلحواسطةكانثريكه

ن)بهدوءيقولبهف!ذاعرفتبماوواجهتهالقاسيةالصدمةوزلزلتنى

.أولادهتجاهعنهايتخلىأنيستطيعلاالتىمسئوليتههوالعودةسبب

فىبذلكأحسكنتأنىمعالأولىلزوجته()حبهأيضاأنهيقلولم

قلبى.

بلاأتساءلواناطويلبكاءفىوافهمرتورائىالحجرةبابوأغلقت

:صوت

وتحدينابهاحلم!ناالتىوالأحلامالحبوأين..بنفسىفعلتماذا

أذهولمنكانتأم..وسراباوهماكانتهل..لتحقيقهاالجميع

العقليعودوبعدهلايدوموالذهول..عنهتتحدثالذى(القلب

حياته؟فىالأخطاءهذهمنخطأكنتوأنا..الأخطاءفيصحح

وأتحملالواقعالأمرواتحملأبقىهل..شديدةحيرةفىووقعت

علأجرؤولم؟شىءكلخسرتوقدأهلىالىأعودأم،خطئىنتيجة
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كلفيهتغيرالذىهونفسهالبيتلكنالبيتأغادرلموبقيتالعودة

والكلامإلىال!نظريتحاشىوأصبحالنقيض!الىزوجىتغيرفقد،شىء

عاتبتهوكلماالعملمقابلاتفىأومكتبهفىوقتهمعظمويقضىمعى

وتركنىأخرىمرةسافرثم.العملبكثرةاعتذرعنىانشغالهعلى

البلد،هذافىأعمالهيصفىأنهبالمصادفةوعلمتوالمعاناةللوحدة

منأكثرالاحتمالأستطعولم،وحياتناحبناأيضايصفىأنهفأدركت

بيتالىمعهمورجعتانتظارىفىأهلىووجدتلمصروعدتذلك

لشىء،تندهشلمبأنهاوفوجئتعانيتهماكللأمىورويت،الأسن

واالأمرالجميعوتجاهلالنهايةهذهلىتتوقعكانتلىتالتكمالأنها

عنىيسأللمأسبرعينوبعدإ.زوجىعنبالسؤالماعرىيجرحوا

المرضيةالأعراضببعضأحسست،والوعودالأحلامشريكخلالهما

حينقاسيةصدمةوصُدمتالخاليلبعضوأجريتللطبيبفتوجهت

علمتحينتعاستىأحدلايتصوربل،حاملأنىتؤكدنيجتهاجاءت

..،السعيد)بالنبألأبلغهبزوجىالاتصالمنأتمكنأنوقبل،بذلك

كالمطرقةرأسىعلىالمفاجأةفنزلتكالطلاقورقةب!رسالهوصبقنى

والأطباءجوارىالىتبكىوأمى،المستشفىفىإلامنهاأفقولم..

ماوليتهم..أسعفونىأنهملولاالجنينأفقدكدتأنىلىيقولون

وصبرتنصيبىعلىبالصبروطالبتنىعكالأمرأمىوهونت.أسعفونى

اولالآنالوحيدابنىبلغحتى،بهافعلتهومالنفسىاخترتهماعلى

ذنبدونولكنخطئىثمنمعىالاَخرهوودفعالدراسيةمراحله

الطبيعيةالأسريةالحياةومنجوارهالىالأبوجودمنحرمفلقد،جناه
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فرفضتحياتىكلأصبحقدوبأنهعنهبمسئوليتىوأحسست..

..بهفعلتهماويكفيهمنىللزواجيتقدمونمنكلأرفضومازلت

؟أمبزوجأيضالهاجىءفهل

بصداقتى،يفخرنوكنالصديقاتكلمنمحبوبةكنتانوبعد

منهنمرغوبةغيروأصبحتالمتزوجاتالصديقاتكلعنىنباعدت

ايأزواجخطففىسابقةفلى،ذلكفىالعذرولهنالأهلمحيطفىحتى

الجميععنللابتعادفاضطررتللأسفبينهنسمعتىوساءت..

ينسىانالىالعربيةالدولاحدىفىللعملوابنىشقيقىمعوسافرت

أبىلىقالهحرفكلقيمةأدركتالأوانفواتوبعد.قصتىالآخرون

العقلضدزواجهوأردتأحببتهبمنالارتباطعنيثينىأنمجاولوهو

شكوتعندمالىحديثهفىالحكمةوجهأيضاوعرفتبل..والمنطق

لى:فقالالأهلوتباعدبىالصديقاتظنوسوءووحدتىتعاستىمن

أبرياءأولاداوتسلبحياتهااستقرارأخرىزوجةتسلبمنتنتظروماذا

"جائزةةالمجتمعمنتتظرهل..؟الطبيعيةالأصيةوحياتهمأباهم

ماتفعلمنتستحقهاالتىالوحيدةالجائزةهىهذهإن؟فعلتهاعل

!أحداولاتلومىتلاقنماعلىفاصبرى..أنتفعلت

لأنالمصيرهذامنوبحياتهابنفسهاتنجوبأنالفتاةتلكفانصح

السمعةبسوءعليهاسيحكمزواجدونالرجلبهذاعلاقتهااستمرار

عنهايتباعدوسوف،ويستحقهاتحشحقهمندونقلبهاأبوابوسيغلق

تزوجتهإنأما،العمرنهايةالىبالوحدةنفسهاعلوتحكمالشباب

حياتى،فىالمريرةالتجربةبهذهأناتعلمتهالذىالدرستتعلمفسوف
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بألاالرسالةأولفىلهانصيحشكانتوماالثمنففستدفعوسوف

بدايةفىحالىومننفسىمنمريرةسخريةالا،الحكيملرأيكتستجيب

الجميعكانحينثابهةقصةلكلالبدايةنفسدائاوهى،القصة

عقلىاءلىطريقايجدفلاوالخبرةالحكمةصرتمسامعىعلىيرددون

الذاى،القلب)ذهولغمرةفىالحبحديثالاضىءكلدونالمغلق

وواصلياسيدىطريقكفىفامضالحياةحقانقعنالبصيرةيعمى

وسارقىالأزواجسارقاتوإدانةوتحذير..الغافلاتنصح

لعل،دائماتفعلكاواستقرارهمالأبناءسعادة،وهادمىالزوجات

قمرةالحكمةوي!تعلمون..السابقينأخطاءويتجنبونيتبمههـنالجميع

ا!الأوانفواتبعدمثلىوليسالمناسبالوقت

حكيمةعبارة،ودمنة)كيلةكتابفى:أقولالرسالةهذهولكاتبة+

النفسطيب.مع.لايكونومايكونبماالمعرفةالعقلإأنفعُ:تقول

أحيانفىتكمنالإنسانومأساة،إليهلاسبيلعماالانصرافوحسن

يتصاد!عاأواليهلهلاسبيلعما،الانصراف)حسنعنعجزهفىكثيرة

عنفيتعامىمجتمعهفىالسائدةوالقيمالأعرافوموجالعقلأحكاممع

ضدوالسباحةالصخرنطحعلىويصر..المخلصةالآخرينتحذيرات

منهآبالذىالطريقنفىعلىاقدامهدائمالنفسهويبرر،التيار

لهالامثيلوقصته،تجاربهمعن،تختلف)هوتجرقيبأننادمينالاَخرون

)تحتيرونالجميعكانحين(حالك)تمامايترجمهماوهذا،الأولينفى

طريقهيجدفلاالحكمةنداءص!امعكعلىويرددون"ناروميضالرماد

فناةموقفيترجمهماأيفاوهذا..القلبنداءعلىإلاالمغلقعقلكالى

المماثلة.النداءاتمن،الموفقالحل"
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بعداليهاأضيفهماعدىوليسالكثيرتقولياس!يدتىرسالتكان

ادعوأنىسوى،الموفقالحلرسالةعلىالسابقتعيقىفىقلتهط1كل

مراجعةمعطويلافيهاوالتفكرطويلاهذهتجربتكتأملالىبطلتها

عنمختلفشىء)بأنناالمريحالمخدرالوهملىالاستنامةوعدمالفس

قانونامامالجميعأنهوالبعضعنهيتعامىالذىفالحق،الآخرين

لايقاسأمثلتهكثرتوإنحتىالقاعدةمنالاستثناءوأنسواءالحياة

عليه.

")جائزةومنعناءمنالآنحتىنلتمافكفاكياسيدتىأنتأما

الىنفسكجلدعنوتوقفى..الساثدةقيمهيتحدونلمنالمجتمع

نألكوآنعنهكاملةالضريبةأديتفلقد.الوحيدبخطئكمالانهاية

الإحساسولسعالندمذبابمنوتتخلصىللحياةجديدمننتفتحى

واستعدادطبيعيةبنفسيةالدنياوواجهى،الوحيدابنكتجاهبالذنب

سنفىمازلتفأنت،معهاوالتفاعلالحياةمزثراتلاستقبالسليم

حلعلىالسابقزوجكمعللتفاهمماوسيلةهناكأنولاشكالشباب

بعدالطبيعيةالحياةفىحقكوبين،لطفلكورعايتكأمومتكبينيونق

فتضيعالأبديةبالوحدةنفسكعلىتحكمىأنالحكمةمنوليس،حين

فلاحينبعدحولكوتلفتينأخرىمرةالاستقرارفىالملائمةفرصك

اله!ث!يم.وحصادالريحقبضالايدكفىنجدين

..قيمتهبالتجربةوعرفتالعقلنداءسنواتمنذرفضتلقد

بعدإلاأخرىمرةقدرهلهتعرفىفلا..الآنأخرىمرةترفضيهألافأرجو

..الأوانفوات
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الطويل!التفكير

سنواتأربعمنذطلقت،سنة36عمرى

عدةبعدالثلاثةأولادىووالدزوجىمن

زواجوبعدلهالاحصرومشاكلمشاحنات

غيرتهخلالهاتحملتسنواتعشردام

الشك،حداءلىتصلالتىالثديدة

الطويلةالسنواتهذهكللناشقةإيجادعلقدرتهعدموتحملت

وتهديدهعصبيتهأيضاتحملتكما،المفروشةالثققبينخلالهاوتنقلت

منهأشكولمذلككلتحملتوقد،خلاتكلعندبالطلاقلىالدائم

إحساسههواتحملهلممالكن،نفسههوباعترافهعليهأحاسبهاو

علىذلكوانعكاسوبينهبينىالاجتماعىالمستوىفىبالتفاوتالمركب

أنههوبينناالتفاوتهذاعنللتجاوزدفعنىماكانوقد،معىتصرفاته

بعدلىواتضح،رسولهوس!نةاللهكتابهوالجاةفىأن.منهاجهأقنعنى

القانونومن،صالحهفىهوماالمنهاجهذامنيتخيرأنهعاشرتهأن

الم!نهاجبهذامعىويعيشصالحهفىماهوالعرفومن،صالحهفىماهو

وتبالتقإحساسهلكن..ذلككلعنفتغاضيتأحببتهقدوكنت
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بلعائلتىويهينف!يهايهننىلكىفرصةلايفلتجعلهبينناالاجتماعى

بأنهنفسهويقنعيقنعنىلكىوينتهزهاإلايرهلمالذىالراحلأبىحتى

وبعدوالخلقالدينفىمنهمأفضلفهواجتماعيامنهأفضلاهلىكانإذا

منردوبلاوصامتةصابرةالإهاناتهذهتحملمنطويلةسنواتسبع

ناحيةفىلاتزيدعائتهانخاصة،بفلهاالإهانةعليهأردبدأتجانبى

نفسهولايحاسبعليهردىعلىيحاسبنىفكانعائلتىعنوالخلقالدين

زوجها.علىترألاينبغىالزوجةأنبدعوىبالإهانةلىبدثهعلى

أنىحياتىفىمايوماأتصورلمكلاماإليهوجهتأنىلكوأعزف

بهلكأقولالذىالصدقبنفسلكن،آخرإنسانلأىأوإليهسأوجهه

قدذلككلوأنبالهجومواحدةمرةأبدأهلمأنىأيضالكاقول،ذلك

أربعمنذبالطلاقوبيةبينىالأمرانتهىوهكذاهوكلامهعلىرداجاء

وربماتعجبوقد.الثلاثةبأطفالىأصتىبيتالىوعدت،سنوات

أفكروأناالأربعالسنواتهذهأمضتأنىلكقلتاذابالقهتتهمنى

مناومن..المخطىءمنامن:هوواحدأمرفىدائمةشبهبصفة

ال!مؤالهذاوطردتذلكفىالتفكيرأرهقنىوكلما3حدثفيماالمصيب

صفوويعكرأيامبضعةبعدعكليلحيعودأنيلبثلاذهنىمنالمرهق

الضحيةوهمأطفالىمعالتعاملعلىالقدرةويفقدنىويؤرقنىحياتى

الأمرهذافىالشديدةوحيرتىتششىسببأما،بينناجدثلماالحقيقية

عاقلةوغيراللسانسليطةكنتأنىعلىيصرالسابقزوجىانفهد

.الث!ديدةبالحيرةالكلامهذاتكرارأصابنىحتى

إليهأناأذهبأنبشرطولكنالصلحيعرضفهوياسيدىوألاَن
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عصمته.الىويردنىعنىيعفووبعدهاالسليطلسانىعنمعتذرة

ف!نىلهذا،حقامخطئةكنتإذابخطئىالاعزافعلىأستكبرلاوأنا

فىإياهاالعبارةتلكعليهرددتحينعذرىسكانهلأسألك

مأ..مثاعرهعلىحرصاتنشرهاألاورجوتكلكرويتهاالتىالواقعة

لكرجائىكل)نأالسابقزوجىيقولكمااللسانسليطةفعلاأننى

وإعفاءالأصشمللمعلىالمعروفحرصكبدافععكتتحاملألاهو

الشريفةدرافعكلكأقدركنتوإنلأننى،بينناالتمزقمنايأطفال

تموإذا،خطأفهوخطأعلبنىمابأنأيضاأومنأننىإلاهذه

اذاأما،محالةلاالثانىطلاقنايومفشأتىخاطىءبأسلوبإليهرجوعى

المتواصلالتفكيرمنعقلىأفقدأنقبلفانصحنىحقامخطثةكنت

رددتإذاهل:وهولاتتخيلهحدللىيؤرقنىالذىالسؤالعنوأجبثى

سيئةبذلكأكونف!نىالغضبثورةفىكلهاوليسالإهانةبعضعليه

منغضبىرغمأحبهمازلتأنىفىالقولأكذبكلاإننى؟الأدب

واللسانباليدلىوإهاناتهألفاظهبسببحبهمنحرمانىورغمأفعاله

يجعلنىالآراءوتضاربالبلبلةمنحدإلىوصلتلكنى،زوجتهوأنا

منوأحيانالىالسابقةإهاناتهمنالغيظمنأحياناأوقاتىأكثرأبكى

برأيك!وتفيدنىحيرتىمنتنقذنىأنفأرجوعليهردىعلىالندم

أمامعنهأسألالذىياسيدتىرأ!:أقولالرسالةهذه+ولكاتبة

الجارحبالسبابالزوجينتراشقأنهوالب!ثرأمامعنهأسالأنقبلالله

بنفسمسئوليتهاالاثنانيتحملخطيئةوالحرماتالأهليمسالذى

المجيب،كانومنبالتجريحمنهماالبادىءكانعمنالنظربغضالقدر
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أسلوبهبنفسهعليهالردعنالأخريزفعأنلابدأحدهماأخطأاذالأنه

أبدابينهامنليسطريقةمنبأكثرخطئهعلىيعاقبهأنويستطيع

الزوجإهانةأنرأ!أنكماتمامارأ!هوهذا..السفهاءسبابمبادلته

لي!والدوافعالأسبابكانتمهمادينهافىعليهاوطعنهوأسرتهالزوجته

تفعلهماأفضلوأنالدينمنأوالخلقحسنأوالمعاشغحسنمنأبدا

بحزموتنبهالإثملهذاالعودةمنتحذرهأنهوالحالةهذهمثلفىالزوجة

الدينيةالقيممعتعارضهوإلىوبكرامتهابهاومساسهخطورتهاع!

ف!ن،الأهلمعاملةفىورسولهاللهبهأمرناالذىاالمنهاج)ومعوالخلقية

لحكمشكتهيفعلفيماتمادىف!ن..قميرةلفترةغاضبتهلفعلتهعاد

نزاعفىطرفاأهلهامنلاتجعلحتىأهلهامنولي!هرأهلهمنعدل

الحكمفىالمطلوبحيادهمعنيخرجهموقدومشاعرهمكرامتهميمس

نألهاجازوخطيئةخطئهعلىوأصرمعهالوسائلهذهكلتفلحلمف!ن

أبنائهامصلحةاختارتف!ذاأبنائها،مصلحةوبينكرامتهابينتختار

أجلهممنومضحيةبأبناثهابارةأقَاكانتلتغييرهمعهكفاحهاوواصلت

معنوياتعلىحرصابالسبابمعهالتراشقعننفسهاتنغأنبثرط

احتكاكأىوتفادىأخطأإذابمجانبته!كتفىوأنواخلاقياتهمالأطفال

وفضلتهاوحدهاكرامتهااختارتإذاأما،الإهانةتكرارفرصةيتيحمعه

أمًاالحالةهذهمثلفىتكونلالكنهاتفعلأنفلهاالاعتباراتكلعلى

يراهمايختارأنإنسانولكلأبنائهاأجلمنالكافىبالقدرمضحية

تأكيدبكلأكبرالمضحيةالأمفضللكناختارفيماعليهلومبلالهملائما

ويعفيهاكرامتهازوجتهعلىيحفظالذىالزوجوفضل،المفحجةغيىمن
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وإساءته،ونفسهااهلهافىزوجتهيؤذىممنأكبراللسانجراحاتمن

قبلوعرضهنفسهمنينالإنمالأنهعليهاتكونأنقبلهوعليهلزوجته

لأنهالبشرىالغباءعلىدليلأكبروهى،آخرإنسانأىمنينالان

لأنهسفيهفهوقالكاوأهلهاكانتف!نلأبنائهأمااختارهاممنبهاينال

وإنمعهاالحياةويواصلبعشرتهاويتمسكارادتهبملءلهماخارها

يرمىمنوجزاءبالباطلوأهلهازوجتهيرمىظالمفهوذلكغيركانت

عنهاوتسأليننىعليهبهارددتالتىوالعبارة.معروفبالباطلالآخرين

يكنولمبهاهوبادركالتىالسخيفةالبارةمنأقسىللحقياسيدتى

..لكنورسولهاللهمنهاجيتبعحقاكانلوالأصلمنمبررأىهناك

وإذاالسراءعلوالمجيبالبادىء..صاحبهحقفىمخطىءكلاكما

أيضاظالمرحمذاأوزوجاأوزوجةكانإذافالمجيبأظلمالبادىءكان

بخطئهيشعرهوأنصاحبهعلىالردعننفسهينغأنيستطيعكانلأنه

والتجريح،الحديثفىالثائنأسلوبهاستخداما!ينجرفأنبغير

رجلعلىيسفهرجلارأىالذىالشافعىالإمامرأىهوذلكفىوسندى

استماععنأسماعكمنزهوا:وقاللأصحابهفالتفتالعلمأهلمن

وأنالقائلشريكفالمستمعبهالنطقعنالسنتكمتنزهونكماالحنا

أوعيتكمفىيفرغهأنعلويحرصإنائهفىشىءأخبثالىلينظرالسفيه

قائلها!بهال!ثصقىعليهالسميماكلمةردتولو

بنفسوردهافاحشخطأبالإهانةالبدءف!نالأساسهذاوعلى

عنلصاحبهبالاعتذاريبدأمنوخيركمافحشايقللاخطأالطريقة

به.يجرحهأنلهكانماإهاناتمناليهوجههمابأنصادقانتناع
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حدوديرعيانأبوينبينونشأتهمامرهموصلاحاطفالثلاثةوسعادة

سبحانهاللهأماممعاعنهاتسألانسوفكبرىامانة،حياشافىالله

كلاويسالونالطوقعنيثمبونحينأنفسهمالأبناءهؤلاوأماموتعالى

الذىالغبىالعنادهذاومابالكرامةالاحساسفىالمبالغةهذهمامنكما

بعضعنأحدكمايتنازللمولماذاالعمرطوالبينكمابالتمزقعليناقضى

تستشيرانالموأنتماطبيعيةحياةمعكمالنيشصاحبهعرةويحسنحقه

انجابنا3تبلأبوينااختيارفى

تفاديها!لىمعافسارعاياسيدتىتأكيدبكلعسيراالحسابوسيكون

لنصحتهبزوجكألتقىأنلىأتيحولوالحسابوقتيجىءأنقبل

اعتذاراإليكذهابهفيكونبيتكفىاليكهويذهببأنهب!خلاص

..معكالماضيةحياتهعنضمنيا

معكويبدأمماثلباعتذاراعتذاركعلىفيردبالاعتذارتبدئينهثم

أحسفيمامنكماكلاأنوخاصةتجريحولاإهاناتبلاجديدةصفحة

ذلكوبعدحبمنلهيكنهعمالهالتعبيرلايحنلكنهالآخريحب

يمضىصديقدثرةيحسنأنعلىقادراالإنسانيكونانعجيباأيى!

منهماكلالأنواحدةإهانةيتبادلاأنبغيرالطويلالعمررحلةمعه

فىويستكبريأبىثمانفلتتإذاالآخرأعصابانفلاتاتعنيتجاوز

واالزوجةجانبمنجاءإذاانفلاتأتفهعنيتجاوزانالوقتنفس

والزوج!البشرىالغباءقمةعلىاَخردليلاهذاأليس..؟الزوج

نإ؟الصغائرعلىالتعالىهذاومئلالتسامحهذابمثلأحقوالزوجة

علىوالصبرإصلاحهمفىوالسعىتحملهمأىوالولدالأهلمقاساة
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الغزالى.حامدأبوالاماميقولك!االلهسبيلفىالجهادبمنزلةهفواتهم

وإقناعهعليهوالصبرالآخرمنكماكللاصلاحمعالاتجاهدانفلماذا

على-مقدماَ-منكماكلوحقعليهاالردأوبالاهانةالبدءبعدمبالحسنى

انا3
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السعيدالتفكير

عخوانتحتأسابيعمنذرسالتهانشرتالتى

أسألكإليككتبتوقد"الطويلالمكيرإ

زوجىإهانةعلىردىفىخطئىمدىعن

فىتحملتأننىلكورويت،مماثلةب!هانة

عليهأردبدأتثمولأصتىلىإهاناتهالبداية

أفكروأناطويلينعامينوظللتالطلاقاءلىأمرناوانتهى،شديدبعنف

مأالثلاثةأطفالناوتشريدالزواجفشلعنوالمسئولةالمخطةكنتهل

للعودةاستعدادهالسابقزوجىأبدىثممريحقرارلىأتوصلولمهو

عكتتحاملألاورجوتكرأيكفطلبت.أولالهأعتذرأنبشرط

سعادةعلىالحرصلمجردلزوجىأعودلكىوأعتذربخطئىلأعزف

إلامصيرهيكونلنرأ!فىالخطأعليبنىالذىالزواجلأنالإدناء

إلىهويسعىبأنمطلقىونصحت،عكرددتوقدأخرىمرةالانهيار

نأبعدالصريحبالاعتذارأنافأبادرهضمنيااعتذاراالىسعيهفيكون

لى،قالهممااقسىء،نالطلاققبلالأخيرةإهانتهعلىردىبأنحكمت

بهفوجثتفقد،معهالسحرفعللهاكانكلماتكأنسيدىياويبدو

ثمناحيتىجديةفىيتجهورأيته،عكلىمقرفىبأيامرسالتىنشربعد
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مامعرفةعلأتلهفوأناووافقتالعملانتهاءبعدمقابلتىيطلب

نجادرنىاليهخرجتثمبطيئةالعملساعاتومرت،منىيريده

ذلكأنكرفلم؟الرسالةتلككاتبةأنتهل:تامةجديةفىبالسؤال

بهففوجثت.جديدةلمث!اجرةبدايةعنهاسؤالهيكونأنمنتخوفىرغم

فأنتإذن:بارتياحلىيقولثمطلاقنافذأرهالمالتىالابتسامةيبتسم

بهاتهمتهفيماحتىشىءكلفىبينناطويلعتابوبدأ،تحبيننىمازلت

لىوروى،الآخرتجاهصدرهفىمامناكلوأخرجاليكرسالتىفى

انهلىفقال،جديدمنشملناجمع)عادةفىالمكيرفىتأخرهأسباب

الجنيهاتمنآلافبضعةعنهوورثوالدهتوفىبعامطلاقنابعد

وأدرك،وخطبهافتاةعلتعرفثمصغيرةشقةعلىالحصولفاستطاع

أصبركنتكيفوعرفوجوهرىمعدنىأصالةالوقتهذامنذقالكما

حتىأصبركنتوكيفبل..الكيلبىفاضأنا!لىوثوراتهطباعهعل

شفةمنالانتقالفتراتفىلديهاإقامتناأثناءلىوالدتهمضايقاتعلى

أساءتمتغطرسةفتاةخطبقدأنهاكتشففلقد،لأخرىمفروشة

وتمردت،الضيقةالجديدةشقتهفىالسكنورنجضتامهومعمعهالأدب

يدهذاتلضيقبعضهلىيقدمأنيستطعلموالذىلهاقدمهماكلعلى

ذلك،يكلفهماعلىنادمغيرالنهايةفىخطبتهاففسخ.معاكناحين

صديقىمنوطلباللسانسليطةيعتبرهاكانلمنيعودأنبعدهاوقرر

وكانتزفافهاحفلفىمرةأولعليهتعرفتالتىالعملفىزميلتهوهى

وفسر،يعودفلنوالاأولاأنالهأعتذرأنبينناالسلامحمامةبدورتقوم

اعزافيوقرأرسالتىقرأفلماتجاههفعلىردمنمتخوفاكانبأنهذلكلى

وجاءنىأيتهيبهاكانالتىالخطوةعليقدمأنقررلهبحبىفيها
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علىقادرلهاعزازىبأنوشعرتصراحتهواحترمتاعترافهوسمعت

الحلوةالأيامالىيترقبأنهللاخرمناكلواعزف،عنهأصفحيجعلنىان

أمىأخبرتثممراتعدةذلكبعدوالتقينابينناكانتالتىالقديمة

الثلاثةأعمامىجاءثم.البدايةفىنواياهمنفتخوفتالعودةفىبركبته

مجاريهاالىالمياهعودةطالبابأكبرهماتصلمطلقىبأنوأخبرونى

جميعافثارواموافقةاننىاعامىوفهمبالصمتفلذترأ!عنوسألونى

كرامتىجرحلمنالعودةفىل!تفكيرىوالتجريحبالاتهاماتعلىوانهالوا

ب!هاناتجرحى)نلهمقلتثمصامتةذلككلفتلقت.الخوأهاتى

لكرامتىبالثررةأكنفىأنقبللكنىمنىأكئرأحدبهيحسلالىزوجى

لهأيضاأناب!هاناتىفيهالهتسببتالتىجروحهأيضاأتذكرأنبنبغى

حقاإليهالرجوعقبولىتجعل.بينناالسنينوعرةأطفالناانكما..

مشروعالى.

عندهمبأهميتىنهشعرتلأنىأعمامىهجوميضايقنىولم

أمىوعلىعكخوفهمحياتىطوالاعتدتولقد،عكوبحرصهم

علىالاتفاقإلىذلككلمنوانتهينا،عليهاللهرحمةأبىوفاةبعدوأخى

تليقجديدةوشبكةأخرىعروساىكمهرمهرامطلضلىيقدمان

الذىواعتذارهندمهصدقأعماسلمسأنبعدالنفوسوهدأت،بى

أخطائىأتلافىأنأيضاأناوعدتهأنوبعد،الجميعكبرياءأرضى

المستقبل.فىمعهالسابقة

مناكليتحملجديدةولحياةالجديدلزفافنانستعدسيدىياوالآن

شريكيسعدأنفيهاهدفهمناكلويجعلوهناتهالآخرعيوبفيها
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فرحتىلكاصفأنأستطيعولا،عليهيثورأومنهيتقمأنلاحياته

ونحنمعهضحكاتىتسعدهمكيفولااليناأبيهمبرجوعأبنائىوفرحة

الثانبةرسالتىلكأكتبإننىإلبها،نننفللكىالصغبرةشفنهنجهز

دفعتالتىالأسبابمنهاماسبباكانتالتىكلمتكعلىلأشكرك

عنأتنازللأنأيضاودفعتنىعنادهعنويتنازللنفسهيعودلأنزوجى

لكأكتبأنفىاستأذنتهولقد،الطريقمنتصففىمعهوألتقىعنادى

نخيربخطئهيعترفأنمنيستحىلاأنهقائلافرحبأمرنامنجدبما

الرجالبعضتجعللحلهاأكتبهابأنورحببل،التوابونالخطاثين

بعضوتجعل،انفسهميراجعونزوجاتهمبكرامةيستهينونالذين

ويتحملنألسنتهنيمسكنأزواجهنعلىيتطاولناللاتىالزوجات

لافقدالأبناءوتثتيتالطلاقحدالىالأمورتصعيدمنبدلاحياضهن

اللهجمعكماالفراقبعدأخرىمرةبينهميجمعماالسعيدالحظمنيكون

وجزاكلكوشكراالأبناءإلاالنهايةفىالثمنيدفعفلا،جديدمنبيننا

.الجزاءخيروأولادىن!جىوعنعنىالله

فعللهاكانالتىهىكلماتىليست:أقولالرسالةهذهولكاتبة+

العبارةتلكوخاصة،رسالتكفىأنتكلماتكوإنازوجكمعالسحر

الطيبلتأثيرهالإدراكىالرسالةفىبهالكأحتفظأنعلىحرصتالتى

أعزت)اذكرماعلىفيهاتقولينالتىالعبارةوهى.الآخرالطرفعلى

لهتحملينمازلتبأنكفاعزافك.،.الخلكننىأحبهمازلتأننى

الأربعالسثواتقاربالذىالانفصالورغمبينكماجرىمارغمالحب

منطلقمنكلهالأمرفىالتفكيريعيدلكىلهالسحريةالدعوةهوكان
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وأمحياتهشريكةمنمحوببأنهيحساندائمايسعدهفالرجلجديد،

مشاعريستشعرأندائاويثمقيه،تجاوزاتهاومعهاهناتهرغمأطفاله

لهتحمللاالتىالحياديةالمشاعرحتىأوجانبهامنوالكراهيةالبغض

لىومهدتالكلماتبهذهأولاأنتأسرتهفقدلهذا،حباولاكرها

تلك،عنكبانفصالهفقدماقيمةإدراكعلىوساعده،عندهالطريق

تبدلممنبينالمقارنةفرصةلهوأتاحتخاضهاالتىالفاشلةالتجربة

ورضيتبهقبلتمنوبين،بهاقتناعاولالهاحتمالاولاعليهحرصا

الحب.سوىذلكمنبالرغملهتحملولمتجاوزاتهوتحملتبظروفه

بعضفىيحتاجقدوالمرءبأضدادهاإلاأحياناالأشياءنعرفلاونحن

يستوعبلكىالجميلةاللوحةعنالشىءبعضالابتعادا!لىالأحيان

الث!ديدالقربعنهيحجبهاالتىوخصائصهاأبعادهاكلويرىمزاياها

العربى:الشاعريقولذلكوفىوالاعتياد

تأديبالهجروبعضهجرتحتىوصلكممقدارماأعلمكنتما

ينطبقكماسيدتىياأيضاأنتعليكينطبقذلككلأنشكولا

علىالطرفينلكلاوترويضوتهذيبفعلا،تأديبالهجرفبعض"عليه

بحيثالحياةلحقائقفهماوأكثرحياتهشريكمعمرونةأكثريكونأن

لاماوبينعندهالتوقفمنهايستحقمابينبحكمةيميزأنيستطيع

وفىاليوميةالحياةمناوشاتمنواحدةدقيقةأمامهيتوقفأنيستحق

وأشرفهاالأشابأنبلالوقتوطوالهناككانبؤرتهافىأواللوحةخلفية

الثلاثةالأطفالوهموالصغائرالجراحفوقالمرءيتعالىلأنمدعاةوأكثرها

إليهمأبيهمبعودةالطاغيةفرحتهمتصفينكيفتعرفينلاالذين
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لامابفطرتهاتعىالبريئةوالقلوب،معهتضاحكنوأنتورؤيتك

لاوهىب!دراكهالصغيرةأعمارهالهاتسمحأناحيانانحنئتصور

متراحمين،متعاطفينأبوينبينإلاالأمانولاالحقيقيةالسعادةتستشعر

قصارعينمتنابذينأبوينبينبوقرعهاشقائهامنأكثرلىءتشقىولا

المصيرهذامنإنقاذهملىهداكماالذىللهفالحمد.قباغضين

يتطلعآمنةوأصهادئةحياةيعدلسيدتىياالحياةفىشىءفلاالبائس

علىولزوجكرسالتكعلىلكوشكرا،سعيدبقلبالغدلىصنارها

فشجاععنه،ورجوعهبخطئهاعترافهشجاعةوعلىمنهاغايتهنبل

لاومن..أخطأإذابخطئةالاعزافمنيستحىلامنهرحقاالنفس

منهوحقاالنفسوضعيف..حقهفىاخطألمنالاعتذارعنيتوانى

يراهاالتىبالحقيقةالاعترافرافضاالحميرعنادويعاندويراوغيكابر

لكماتمنياتىومعاحزامهميفقدأنبعدالآخرينحبفيفقدالجميعِ

الله.ب!ذنداثماسعيدةامنةبحياة
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القاسية!البصمة

ب!حدىمهندساأعمل،سنة38عمرى

بضعمنذ،الجديدةبالمدنالعامةالشركات

يعمللىلصديقزيارةفىكنتسنوات

فيهافرأيتفيهاتخرجتالتىبالكية

وهدوئهابجمالهاوأعجتالطالبات)حدى

فرصةأقربفىوالدهالأزورأصتهاعنوانمنهافطلبتواحتشامها

أصتهافيهاتعيثىالتىالمدينةالىتوجهتأياموبعد.العنوانواعطتنى

ساعة.فىالسيارةتقطعهامتوسطةبمسافةعملىمقرعنوتبعد

وهىوالدتهاوللسيدةالتعليمرجالمنوهولأبيهانفسىوقدمت

زيارتى،وسببباسمىمسبقاعلمالديهمافوجدتجامعيةموظفة

لهأكتبأنمنىالأبوطلبللأصالعائلىوللجووالأمللأبوارتحت

الزيارةمنيوماا5وبعد،عنىيتحرىلكىلهوأ-ركهاوبياناتىاسمى

منفتاتىتنتهىأنفورالزواجإتمامعلىبالموافقةالسعيدالخبرجاءنى

وسعدتتخرجهابعدوتزوجنا.أسابيعبعدالنهائيةالسنةاقحان

وأنجبتبمدينتىموقعاجملفىأمتلكهاالتىشقتىفىواقمنابزوجتى

العامونصفعاموبعد،سعادتىبهاتضاعفتحميةطفلةلىزوجتى
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سفرهوبعد.العربيةالدولب!حدىللعملصهرىسافرزواجنامن

انمنىتطلببوالدتهاففرجئتلأصتهازيارةفىزوجتىمعكنتبقليل

وأتخلىبهامسكناوأستأجرالأسغفيهاتقيمالتىالمدينةالىحياتىأنقل

شراءها.أستطيعلكىمصرعنسنوات3اغزبتالتىشقتىعن

حياتى.تشاركنىالتىزوجتىرأىأسمعأنوطلبتبالطلبوصدمت

بالقربتعيشانبدعوىالمبرراتبنفسالكلامنفسترددبهاففوجئت

لأنهفيهالتفكيرتعيدوأنالهامالأمرهذافىشرعألاورجوتهاأمرتهامن

هذاعلىفجأةحياتىوأغيروأهلىمسكنىعنأتخلأنعلىالصعبمن

وان،كالمعتادالزيارةانتهاءبعدبيتناالىنعودأنفهاوطبت،النحو

لنزوجتىأنوأعلنتنىالأمفتدخلت،الطويلللتفكيرالأمرهذاندع

منهمبالقربشقةواستأجرتالمطلبلهذااستجبتإذاإلامعىتعود

ألامنهامنتظرا.تعارفنامنذبالمعروفعاشرتهاالتىلزوجتىونظرت

أصهارىبيتوكادرت..يخذلنىبصمتهاففوجئت،عنىتتخلى

يعودأنانتظارفىهناكوانجتىزوجتىوتركتصدرىفىالخذلانومرارة

بحكمتهبينناليفصلالقريبةالدراشةالسنةنصفاجازةفىصهرى

وتدخل.كأبعليهتعرفتمنذمعهتعاملتأننىوخاصةوعدله

بالقربالسكنفكرةعنبالتخلىزوجتىلإقناعالجانبينمنالأصدقاء

لممرالأبعادثم.جدوىدونالزوجيةلمنزلوالعودةالأصمن

حياةإلىالاستقرارويعيدالمشكلةيحسمأنفىأملوكلىإليهوتوجهت

يرددأيضاهوبهففوجئتحدثماكللهورويت.الصغيرةالأص

روتقدالأمأنفجأةتذكرتأملىوخيبهَذهولىوبين،اطأمكلماتنفس
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أصتهاعنتبعدمدينةفىيقيمكانصهرىتزوجتحينأنهاقبلفيما

ينقلبأنتق!نعهأنفىبقليلالزواجبعدقجحت،تقريباالمسافةنفس

!تعيث!وأهلهفيهاوسكنهمدينتهويزك،هىمديتهاا!لىوعملهحياته

القديمةالقصةأنا!لىاللحظةهذهفىوتنبهت.أهلهامنبالقربهى

أرىلاأننىهوواحداختلافمع،التفاصيلبنفسأخرىمرةتتكرر

فىلأعيثىبهاوأهلىومدينتىحياتىعنأتخلىلأنمقنعاواحداسببا

أطلبكنتأننىوأدركتزوجتى،أهلمدينةفىبالإيجارسكن

وتولانىلصالحىايأمريحسمأنمنهانتظرتحينصهرىمنالمستحيل

فىوطفلتىزوجتىواستمرتحزيناوعملمدينتىلىورجعتاليأس

اتصلتالليالىإحدىوفىكئيبةالث!هورومضت،الأسنببيتحياتهما

تبلغالتىطفلتىأنهومزعجبنبألتبلغهاالكبرىبشقيقمتىزوجتىأم

منهاوتطلب،الحمياتبمستثمفىخطيرةحالةفىفقطعامنالعمرمن

اللهقضاءعليهانزلإذاأفاجألاحتىللموقفوتهيئتىبذلكإبلاغى

الىوأصعتزوجتىمدينةإلىمنزعجاوهرولت،وأخرىلحظةبين

وحرارتهاالثلجكماداترأسهاوعلىغيبوبةفىطفلتىلأجدالمستشفى

الطبيبمنيقتلنىوالقلقواستفرت،أيامعدةمنذدرجة04ثابتة

السبببأنوأجابنى،النحوهذاعلىحالتهاتأخراسبابعنالمعالج

اسابيع3لمدةوتركها-المرضبدايةعندسليماعلاجاعلاجهاتاخيرهو

أدىمماالأصأفراد-منالعلاجممارسةحقلهليسامتيازطبيبلعلاج

الحالةخطورةأدركوحينمرضهاوتشخيصحرارتهاتخفيضفىث!لهإلى

الطبيب،حديثباقىأسمعولم..ايأوانفواتبعدالمستشفىادخلها

ألاعلىحريصوأنارأسهافوقالثلجوكماداتصدرىفىابنتىوحملت
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أساتذةأكبرعلىوعرضتهاالقاهرةا!لىنوراوسافرتالطريقخلالتهتز

كللإجراءمعهيتعاملمستثفىمنهمكلوأدخلهاالأطفالطب

والتشخيصالمقطعيةالأشعةأظهرتانلى،لهاوالأشعةالفحوص

الطبيبوأرسلنى.المخفىعاجلةجراحةالىحاجتهاللمرضالسليم

خاصامستشفىابنتىوأدخلتالشهيروالأعصابالمخجراحالىالكبير

رأسهامنواستخرجالجراحةالكبيرالجراحلهاوأجرىالجديدةمصرفى

فترةوطولالسليمالعلاجإهمالبسببفيهتجمعافاسداودماصديدا

العنايةغرفةالىالجراحةغرفةمنابنتىوخرجت،الحرارةدرجةارتفاع

وعليهاعلينااللهمَنَأنبعدغادرتهاثم،طويلةأيام8لمدةالمركزة

لهذاذنبلاقاسيةبصمةولنالهاتركقدالمرضكانوإن،بالشفاء

القدرةوعدمجسمهامنالأيمنالجانبشللوهىفيهاالطاهرالملاك

علليبكىالقلبإن.باللهإلاقوةولاحولولاوالسمعالرؤيةعلى

لىيقولونوالأطباءوتعالىسبحانهاللهإرادةأمامنفعلماذالكنحالها

اللهوجهفىكبيرالأملوأن.الوقتمرورمعتدريجياتتحسنسوفإنها

باستمرارحواسهامنفقدتوماعافيتهاتستردأنفىوتعالىسبحانه

اللهتدعواأنقرائكومنمنكراجيالكلأكتبإنىو،والعنايةالعلاج

أيضالكأكتبكما..اللهشاءإنالتامبالشفاءابنتىعلىيمنَأنمعى

تتفكرلأنتدعوهالكىبانتظاملكتقرأالتىزوجتىتخاطبأنراجيا

لمملكتهاتعودوأنهذهالمعذبةالوحيدةطفلتنامستقبلفىب!معان

..اللهب!ذنالشفاءبرلىبهوثصلالصغيربملاكنامعالنعتنىالصغيرة

لوحيدتناويأمرعنايرضىوأنذنبمنتقدممالنايغفرأناللهعسى

مقدما.لكوشكرا..بالشفاء
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:أقولالرسالةهذهولكاتب+

وصراعاتهاالدنياخلافاتكلبينكماكانتلوأنهسيدىياوالله

لهاجرىماالبريئةلطفلتكماجرىثم،وحدهالتافهالخلافهذاوليس

شىءكلمنيدهاتنفضانزوتجكعلحقالكانالأقداراصابةمن

المعذبةالطفلةهذهرعايةعلىمعكولتعاونمعكللعيشوتهرع

وصحتها!حواسهااستعادةعلومساعدتها

بينتؤلفوالمحنالاعريقولكما،المصابينا"تجمعنإالمصائبو

منوأملأبإيلاماأشدمحنةوأى..الخلافاتوتذيبالمتغاضبةالنفوس

القاسى3المرضلهذاالوحيدةصغيرتهماتعرضمحنة

اللهشرعهالذىالعادلالمنهاجلىأمورنافىدائمانحتكملالماذائم

وحكمه.بعدلهونرضىأنفسنافنريح،لنا

سبحانهشاءولو،سكنتمحيثمنأسكنوهن)ضأنهجلقالوقد

،مرنا،زوجتهأسنتقيمحيثا!لىوسكنهوعملهحياتهزوجكلينقلان

نأذلكبعدضرورياوليس"وآباؤهنأمهاتهن"تقيمحيثنسكنهنأن

بزوجها.زوجةكلتلحقأنولاالرزقوراءنسعىأنولاالأرضنعمر

.الحياةسنةهىكماأهلهاوتفارق

الانتقاليكونأنهوفقطواحدأمرعنالشأنهذافىاللهخهىلقد

التضييقأوبهاالإضراربقصدمنهمتعمداالزوجينتقلحيثالىبالزوجة

منه.الطلاقلتنالحقوقهاعنتتنازلحتىللخطرتعريضهااوعليها

وتتهيأيقيمحيثلىزوجهاالمرأةتتبعأنهىالكونفسنةذلكعداوفيما
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الحياةالزوجانيثاركأنعلىوميثاقعهدوالزواج.الحياةسبلله

الذىوالرم،المتعاقدينشريعةوالعقد،وخوفهاوأمنهاومرهاحلوها

أنهلابدموافقتهابغيرعليهايتزوجألازوجهاعلىتشترطأنللزوجةيبيح

قبلمنهتطلبأنوهو.شأناذلكمنأقلهومابالضرورةلهايبيح

أنوللرجلأهلهامنقريبأوبعيدعددمكانفىمعهتعيشانالزواج

حقفلاوبالتالى،المقدسبالرباطبهاالارتباطقبلذلكيرفضأويقبل

معاحياتهماخيوطولابكوالإنجابالزواجبعدعليهتفرضأنفىلها

ولى..قبلهكلهابظروفهقبلتقدمادامتآخرمكانالىحياتهينقلأن

كلهاالأسؤمصلحةعلىالضيقةالشخصيةالمصلحةوترجيعالذراع

روحمعتتفقلابغيضةأنانية..الخصوصوجهعلىالأبناءومصلحة

أمرتالتىزوجهاطاعةعنالزوجةوتخرجالزواجعمادهىالتىاثماركة

للخالق.فيهمعصيةلافيمابها

ولايةعنهااللهيرفعالمقدسالزواجبرباطبزوجهاتزلبطحينوالمرأة

وإعلاءالزواجلعلاقةتقديسازوجهابولايةويلحقهاعليهاأبويها

خلاللأبيهازيارتهافيالكريمالرسولاستفتتالتىالمرأةوقصة،لشأنها

قصة،يعودحتىبيتهاتغادربألاسفرهقبلأمرهاقدوكانزوجهاسفر

ذلكفىزوجهاتطيعبأنالرسولأمرهاوقد،الكتبفىومرويةمعروفة

الذىالغريبالأفرهذافىلأمهازوجتكخضوعتقبليمكنفكيف

هواها؟يوافق

صغيرةأسنتمزقبأنوالأخلاقىالدينىضميرهالهايسمحوكيف

3الصغيرةطفلتهامحنةبعدخاصةوحددالسببهذالمثل
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منواحدةدقيقةخلالمنهعرفناواحدزلزاليكفىألا..إلهىيا

واحدةإحساسلحظةمقابلالوجودفىلثىءقيمةلاأنهالزمانعمر

عننتخلىلكىإلبهنحتاجزلزالاكمترى؟للغدوالاطمئنانبالأمان

كلحقعلىوحدناأنناومعأنفسنامعوتعضناالبشرىغبائنامنكثير

!؟ضلالأىضلالعلوالآخرون..الحق

الضحيةلطفلتهازوجتكقلبيرقلماذا،إذنالقلوبترقولمنثم

لاوهىخاصةوتمريضهارعايتهاعلىمعكوتتعاونوإليكإليهافتعود

الزوجاتإذنتفعلوماذا؟معاشغسرءولاخلقاعليكتنكر

جبابرةأزواجمنالأىانواعكليتحملناللاتى)المجاهداتا

حياتهم3واشقرارأبنائهنسعادةعلىحرصاومستهترين

بعضنقنعأنيجب)ننا:يقولمونتسكيوالفرنسىالمفكركانلقد

بهاايتمتعونأنهممنبالرغمويجهلونهاأيديهمبينالتىبالسعادةالناس

نأأرجوالذىالإقناعمنالنوعهذاا!لىتخاجزوجتكأنويبدو

طفلتكالىشدتىيافعودى.الأوانفواتقبلوقلبهاعقلهالهيتفتح

شىءوكل..مصيرهاوسوءطفلتكعذابمنتضاعفىولاوزوجك

فىالمتبادلةالصادقةوالرغبةالوفاقظلفىذلكبعدللتفاوضقابل

هوالعادلالأفرهذافىلزوجكطاعتكولتكن.الحياةشركاءإسعاد

عنهاويخففطفلتكعلىنعمتهيتملكى،اللهاع!بهتتقربينماأول

الطفلةهذهاسعادجانبا!لى-صدقينى-يهونشىءفكل..عناءها

سترتادينانتولا..أجلهامنكثيربشىءمطالبةأنتوماالتعيسة
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منواحدةساعةمبعدةعلىو)نا..الجوزاءفىستعيثينأوالفضاء

هناكتضحيةثمةكانإن،التضحبة"أتفهفما..وأسرتكأهلكبيت

حينولنفسكوز،حكلطفلتكستقدمينهالذىالعطاءأنبلوما..

طفلتكعلىاللهاتمه..الثفاءفىوالأملالحياةرحلةجميعاتتقاسمون

..والسلام..بلاءكلعنهاورفع..
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الحقيبة

قدرعلىعمرىمنوالعشرينالتاسعةفى

وأنا،عليهاللهأحمد،الجمالمنبسيط

وخجولةوهادئةومحجبة،عالمعهدخريجة

الرسالههذهلكوأك!ب..جداوحساسه

نأويحاولاأموكلأبكليقرأهالكى

الزواجأنيعرفاولكى.حياتىفىأناعانيتهماالصغاراطفاله!ايجنبا

والموحزنفرحمنفيهامابكلمقدسةحياةوإنماومتعةلهوالي!

أمىعنأبىانفصلحينواحداشهراعمرىكانفلقد..وسعادة

أخرىمنأبىتزوجقليلوبعد..مختلفطريقفىمنهماكلومضى

نأفىرغبقدأمىزوجأنبعدفيماوعرفت،آخرمنأمىوتزوجت

فعلردفكان،الوليدةطفلتهامنأمىيحرملكيلاويربينىلبيتهيضمنى

بعضونثبت.إليهوالإساءةإهانتههوالإنسانيةالركبةلهذهأبى

فكانتبهاالبادىءهوداثماأبىكانالأمر،هذاب!مبببينهماالمئاكل

حرمكماعلىتنفقأوترانىأنعليهاوحرمامىزوجكرهنىأنالتيجة

عمرىكانمنذالقاسىالجكملهذاأمىوامحلت،بيتهافىزيارتهاعلى

تغلبحينأمىوكانت!الاَنحتىسارياالحكمومازال..شهورا
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بحجةذلكعلىتخايل..ترانىلأنوتشتاقالأمرمةعاطفةعليها

يرانىولاأراهلانهائياعنىانقطعفلقدأبىأما،صاوترانىأمهازيارة

يرحمنىلمبذلكوكأنهعاما12العمرمنبلغتحتىعنىيسألولا

أرادحينتشملنىبأنأمىزوجلرحمةيسمحولمويربينىاليهفيضمنى

لإطعامتكفىلاضئيلةنفقةبهيربطنىماكلوكان.اليهضمى

فىتقيموجدتىمدينةفىيقيملأنه،بالبريدلجدتىيرسلهادجاجة

ومتاعب،آلاممنطفرلتىفىعانيتهمالكأحكىولن،أخرىمدينة

فاستمعتأبوهمعنهمماتصغاربأبناءالمثقلةجدتىضاقتأنالى

عنى،مسئوليتهيستشعرلعلهلأبىتسلمنىبأنخالاتىإحدىلنصيحة

عمرىمنعشرةالثانيةفىوأناالصغيرةملابسىحقيبةحملتوهكذا

الأولىالمرةهىهذهوكانتوأمىأبىفيهايقيمالتىالمدينةإلىوسافرت

ملامحه.منوأتأكدأبىفيهاأرىالتى

الثالثاليوموفى..والثانىالأولاليومينفىأبىزوجةبىورحبت

واضحابىالضيقظهرالتاليةالأياموفىالفتوروأطلالترجبتراجع

كماقصيرةصيفيةإجازةفىوليسالدائمةللأقامةجئتأنىعرفتحين

صارمبقرارالأمروحسمتأبىمعالمث!اكلأثارتفلقدتتصور،كانت

مرةحقيبتىوحملت.الفورعلىأبىورضخاَخريوماالبيتفىأبقىبألا

وكانتأمرىفىالبتحينالىلأمىصديقةبيتإلىوانتقلتأخر!

وجودىمشكلةمناقشةوتمتأمىوجاءت..بنتانولديهاطيبةسيدة

هوالمناسبالحلأنعلىالرأىاستقرثم..الآراءوتبودلتالحياةفى

نفسىأسألوأناصاغرةللقرارواستمعت..داخليةبمدرسةالحاقى
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للمدرسة،بأوراتىوتقدمتالحياةقيدعلىوأمىوأبىربىيالماذا

ولاأدرىلاحيثمنعلتهبطربىبرحمةف!ذا،فعلاإليهاواتقلت

لىالوضعهذاترفضاستضافتنىالتىالطيبةبالسيدةوإذا.أحتسب

بهذاوفرحت،بنتيهامعوألأعندهالأقيمالمدرسةمنوتأخذنى..

هذهوعاملتنى..اخرىمرةبيتهالىوانتقلتبهأحلملمالذىالحل

وكانت..فيهاأصيلطبعالرحمةلأنبنثيهابهتعاملممابأفضلالسيدة

قلبىفىلهاسأحملالتىالحنونالفاضلةالسيدةونعمالأمنعملى

الطيبةالسيدةهذهبيتوفى.أموتأنا!وتقديرعرفانكلووجدانى

والحصولالنجاحعلثخنىجانبىا!لىهىووقفت..تعليمىواصلت

ال!واتومضت،الأيامتقلباتمننفسىأحمىلكىالشهادةعلى

فىجدتىا!لىوأذهبأحملهادائ!اجوارىاع!وحقيبتى.ومرهابحلوها

أحياناوأنتقلالوقتبعضمئونتىالطيبةالسيدةعنلأخففالأجازات

عكاللهوأنعمالغرضلنفسقصيرةاستضافةفىالصديقاتبيرتبين

فكنظروفىمئا!لْىكانمنعلىوالعطفالحناناللهوهبهنبصديقات

العطلاتلقضاءلاَخرحينمنالدعواتلىويوجهن-مشاعرىيقدرن

وأمهاضْ،آباؤهنبىويرحبعندهنالأيامبعضأوالأعياداو

ماأولفكانالعلياشهادتىعلىحصلتحتىالحالهذاعلىوظللت

لىيقولىكأنما..الشهريةالنفقةعنىقطعأنهواللهعافاهأبىفعله

فلقدالإشارةهذهانتظارفىأكنولم،عملعنلكوابحثىاذهبى

هذهوفىأعمالعدةبينوتنقلتالفورعلىعمملعنبالفعلبحثت

طريقعنلىوتقدمبىوأعجبمصرخارجيعملطبيبرآنىالأثناء
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مستقرةحياةلىتكرنأنفىلىكأملبهورحبت،الصديقاتاحدى

منقالكمالأنىبىالارتباطرفضثمظروفىعنالابالطيبوتحرى

مستقرةاصنيريدوهو..خلقوعلىمتدينةأنىمنبالركممفككةأص

أصنعهاولملنفسىأردهالموأناظروفىفىذنبىمالكن..ونسباوحسبا

سببمفسراالاجابةبهذهأجابلومماقتلنىلوعكأهونكانلقد..

حالتىساءتولقد.وخلقىبتدينىاقتناعهرغممنىالزواجرفضه

أحزانىوتجمعتفيهفكرتأنىعلىوندمتالزواجوكرهتال!نفسية

هذامنأخرجنىرب..الضيقشدةفىوأنااللهفدعوتكلهاالقديمة

علىوحصلتلدعائىاللهفاستجاباتساعهعلىبىضاقالذىالبد

مابهيفعلللهومستقبلىمصيرىوتركت،عربيةدولةفىعملعقد

فيهاوأقيمأعملنسائيةجمعيةفىوعملتالبلدهذااءلىوسافرتيريد،

وخلالمراتعدةواعتمرتالحجفريضةخلالهماأديتعامينوامضيت

بىضاقتحينرحمتنىالتىالطيبةالسيدةتوفيتالبلدبهذاوجودى

قدأنىفأحسست،وتتكلفىلىمف!توحاب!يتهاوكان،وأمىأبىرحمة

ودعوتطويلاعليهاوحزنتكثيراوبكيتهاالحياةفىلىكبيراسندافقدت

لى.تدمتعماوالجزاءالأجرأفضليؤجرهاأناللهلها

ولا،أذهبأينأدرفلم..بلدىإلىإجازةفىعدتعامينوبعد

اب!سيهاإحدىفيهتزوجتقدالراحلةالطيبةالسبدةفبيتأقيمأين

وا،لىمحرجاأصبحالوضعأنإلالىشقيقتينأعتبرماأنىمنوبالرغم

فىمرتبىضعفمعالكثيركلفتنىمفروثةشقةاستثجارمنمفراأجد

فىلىمشقرالتكونشقةعلىالحصولوحاولت..بهاعملالذىالبلد
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بواجبىوقمتوأمىأبىوزرت،المطلوبةبالأرقامفصدمتبلدى

وليسمعهحسابهمافليكنوقلت..شىءكلتبللربىارضاءتجاههما

أمضيتهمااللذينالعامينطوالتجاههماواجبىأؤدىكنتكمالرمع

الجمعيةفىالمغلقةحياتىإلىوعدتإجازتىوانتهت،الخارجفى

العملسوىشىءولاحارسبصحبةالاخروجلاحيث..النسائية

المرضبىواشتدعودتىبعدمرضتولقد..والإقامةونهاراليلا

،ومرفوضمقبولغيرعذرهناالمرضلأنمرضىيطيلألااللهفدعوت

أوروبالىاسافرأنوفكرت.لأحدبالمرضيذلنىألااللهودعوت

معوعاداتناتقاليدناتعارضمنخشيتولكنى..وأعملرسلأ

رأيتفهلالحياةفىلىسندولاوحيدةوأناخاصةأوروبافىالحياة

شهرعمرهمولودولديهمابالطلاقالأبوينتسرعبىفعلماذاياسيدى

إلىبهجاءالذىالمولودهذاناسياحياتهلىمنهماكلانصرافثمواحد

؟الحياة

أحديرانىولاأحداَارىلاهناوأنا..هكذاحالىيستمرمتىلىثم

؟للنساءسجنفىكأننا

جريمةأ"انأحيانااصدقأكاد:اتولالرسالةهذهولكاتبة+

فيماثمنهاويدفعونعليهايحاسبونالتىالوحيدةالأشخاصبعفر

أبنا"وكل!الحاةللىاجاءواؤقدأفهممجردهى..عناءمنيلاقون

يقترضوهلمدينايسددونالذينالأشخاصهؤلاءمنالمتسرعالطلاق

علالردأبلغهذهرسالتكفىولعل.يرتكبوهالمجريمةعلىويعاقبون

بسببالطلاقعلالإقدامفىيفكرأبأوأمكلمنأحياناأسمعهما
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أبلغالزوجيةوالمثاحناتالخلافاتتأثيرانمن.الزوجىالوفاقعدم

.والطلاقالانفصالعراقبمنوأخلاقياته!مالأطفالنفسيةعلىضررا

ضررينبينالاختياركانإذاأنهإذوإنسانياعلميافاسدةحجةوهى

بينالأبناءتمزقتأثيرأنالمتكررةالحياةتجاربومنبالدليلثبتفلقد

التأثيرمنوشخصياتهمبنفسياتهمضرراأبلغالانفصالبعدالأبوين

يكنلملوإنهبل.مثاليةغيرزوجيةحياةظلفىلنشأتهمالسلبى

تحتالأبناءلأةسوىعائدمنسلبياتهامعالأبوينبينالحياةلاستمرار

بعدلهاتعرضونالثىالحياةغوائلمنويحميهميظلهمبيتسقف

مهماحياتهاعناءالأبوينلتحملكافيامبرراذلكلكفىالانفصال

قالتهبمايؤمنونالبعضأنصحيح.بالآخرمنهماكلتعاسةبلغت

الفرنسىوالمفكرللكاتب"متاعبلامسافر)روايةشخصياتإحدى

فاسدةأفرادهابينالروابطكانتإذاالأصفىخيرلاأنهمنأنوىجان

منعدمة!أو..

لاالذينالصغارالأطفالذاتالأصعلرأ!فىينطبقلاهذالكن

علىبالضرورةويصدقالأبوينبينانعدامهاأوالروابطفسادفىلهمذنب

التىالأصعلىالأحيانبعضفىيصدقوقد..لهاابناءلاالتىالأسن

زادتنىفقدلهذاالكبار،الأبناءتجاهفيهاالأبوينمسئولياتانتهت

قهريةأسبابهناكتكنلمماأنهمنبهأومنب!ااقتناعارسالتك

سعادةيرجحوااندائماوالأمهاتالآباءواجبمنف!نتفاديهايستحيل

لامنعندتعاستهميحتسبواوأنالشخصيةسعادتهمعلىالصغارالأبناء

البيت،إحساسوافتقادالشتتلي!أنهذلك.الأجورعندهتضيع
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أبناءيدفعهمافقطهوالأسرا!لىالانتماءمنبدلاالحقائبا!لىوالاأ!اء

المؤجلالثمنذلكأيضاهناكيكونقدوإناضريبةمنالمتسرعالطلاق

،هى.بكالارتباطعنالشابالطبيبتخلىحينأنتدفعتهالذى

إذالشبانيدفعهامماأكثرللأسفالفتياتتدفعهافادحةأخرىضريبة

تعرضاأكثر-إحصائيا-أنهنبحجةبهنالارتباطمنالبعضبنخوف

آمنةمستقرةأسفىنشأواالذينالأبناءمنالزواجفىالفشللاحتمالات

وهىالمبرراتكانتمهماالطلالتىفكرةوتستبشعالزوجيةالحياةنفدس

..دائمااستثناءقاعدةلكللكنالاجتماععلماءلدىتفسيرهالهاحجة

أكثريكونقدمنفصلينأبوينبينالتمزقمرارةعانىمنبأنأومنولعلى

وأنت،التعسةطفولتهمحنةتجنيبهمفىرغبةوأكثرأبنائهعلىإشفاقا

منبكثيرأكثرهومايعنىلكبالنسبةفالزواجلذلكمثالأبلغاَنستىبا

إليهتعودمرفأفىوالاستقرار..الأمانلكيعنىلأنهحياةبرفيقالارتباط

علىتحرصقدفمثلكلهذا،الأمواجوسطإبحارطولبعدسفينتك

الحلهوالنهايةفىوالزواجغيرهامنأكثرواستمرارهزواجهانجاح

وقد-واجبهمامنأنأبراك(يتذكر)أنوأرجو..لمشكلتكالطبيعى

وبينبينكتجمعلكملائمةزواجفرصةلخلقينشطاأن،الكثيرفاتهما

لأوروباالسفرعننظراتصرفىأنالأفضلمنأنهكما،يستحقكمن

علىأقساطهاتدفعينمديتكفىشقةلشراءمثروعاالآنمنتبدئىوأن

مشكلتكبحلاللهيأذنأناعلىللاستقرارمؤهلاتكمنفتزيد..مهل

الله.شاءإن..قريبالهاالطبيعىالحل
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الحلم!سنوات

البثريعانيهمامعبالمقارنةبسيطةمشكلتى

أنهالكأقولحينصدتنىلكن،آلاممن

الىبعدفيماتتحولأنالممكنومنتؤرتنى

القراروأتخذالاَنأمرىأحزملماذامأساة

السليم.

عمليةكليةفىالنهائيةقبلالسنةفىطالباكنتعاماعشرأحدمنذ

نفسفىلىزميلةوبينبينىالحبفجمع،الدراسةبهاوتطرلصعبة

وكانت.الدراسىالتفوقبيهامنكثيرةسماتفىنتفقكنا،السنة

تفوقىلكنالحالمترسطةأصمنأناوكنتجداثريةأسؤمنفتاتى

ممراعيه.علىالطموحبابلىيفتحكان

قصةاعزضثم.أصتهاالىأتقدمثمسويانتخرجأنعلىواتفقنا

قدبأنهلتبلغنىيومذاتزميلتىوجاءتنى.التقليدىالعارضحبنا

لهاأثارب!صرارهىورفضتهأصرتهابهورحبتممتازشابلهاتقدم

قبللخطبتهاأتقدمبانزميلتىوطالبتنى،والأصأمهامعالمثماكل

هذهتأجيلفحاولت..والأصوالدتهالومعنهاأخففحتىالتخرج
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تعشىومنتفوقىمنثقةعلىكنتلأنىتخرجىبعدماالىالخطوبة

بأنوأقنعتنىالتقدمعلىحثتنىلكننها،التخرجبعدبالكليةمعيدا

بالفارقولاإمكانياتىبنقصتبالىولنجوارناإلىتقفسرفوالدتها

واصطحبتبذلكواقتنعت،أسرتهاومستوىمستواىبينالمادى

فتاتىبأعمامالبي!صالونفىاضقيتوا..أصتهابيتا!لىوالدتى

الاحتقارمشاعرلكوصفتومهماالأبيتمةأنهاحيثووالدتها

عنهالكأعبرأنأستطب،فلنالأسزجانبمنبهاقوبلناالتىوالازدراء

أنافتاتىبيتصَالونفىبهاأحسست(قوالعجزالألمماعرعنولا

لأىمراعاةودونلناالطرديشبهب!ابينناالمناقشةانتهتحتى..وامى

المريربالهوانأحسوأناأمىمعوخرجت،إنمانيةاعتبا!اتأوماعر

المادىمستواىضعفهىأرتكبهالمجريمةعلعوقبتقدوبأنى

حبيبتى.اص"لْراء!معبالمقارنة

الأولىاللحظةمنفهمتقدأنىمنهوزاد،طويلةفترةألألموتجرعت

وازدراءرفضمنإليهينتهىسوفماتعرفكانتوالدتهاأناللقاءفى

المنتظرةبالنهايةتعجلحتىلهاأتةررمأنعلابنتهاشجعتلكنها.لنا

وهى-الأسنكباررفضوهوالقاسىالواقعأماموتضعهامعهالقصتى

-لى.مقدمتهمفى

أرادتهاالتىنتائجهاالواقعالأمرمعالقاشةالمواجهةعحدمةوحققت

لقاءولامختلفينعالمينمنبأننابعدهافتاتىاقتنعتفقد،اسداهيةاالأم

المناسبةالمواصافاتكلفيهتتوافرزوجمنتزوجتقلئىوبعد،بينهما

الأجازةفىقرانهاعقدوتم.إلخومركزودخلإم!نياتمنلأسرتها
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مؤقتادراستهاوقطعتلناالأخيرالجامعىالعامتسبقالتىالصيفية

همىكلووضعتذاتىعلىأناوانكفأت،عربىبلدالىمعهوسافرت

أحستالمريرةوذكرياتهالصالونلقاءمهانةتذكرتوكلما-دراستىفى

إلىلأعودرأسىمنبعفالذكرىنفضتثمحلقىفىمؤلمةبغصة

!حياتىعلىتركهاالتىالبصمةانتكافلقدمحاولاتىورغم.واقعى

المرضيةالمضاعفاتبعضمنهأسابيعبعدلىحدثتفلقد،غائرة

بمرضإصابتىاكتشفتحينفذهلتالأطباءعلىنفسىوعرضت

أهلبىفعلهمابسببذلكوكلعمرىمنالعشرينياتفىوأناالسكر

الدامى(اللقاءهذافىفتاتى

متفوتاوتخرجت.والنفسالقلبجريحوأنااللهلمشيئةواستسلمت

ثلاثوبعد،فيهاتخرجتالتىبالكليةقليلبعدوعينتأردتكما

وتوفيت،عربيةدولةفىللعملوسافرتتركتهابهاالعملمنسنوات

كانصوتآخرحياتىعنفغابالخارجفىعملىخلالاللهرحمهاأمى

فىوأتأخرالعمريسرقنىألاضرورةالىوينبهنىحينكلب!شفاقيحثنى

بضعالخارجفىوبقيت،نسيتهحتىالأمرهذاعنفشغلتالزواج

القديمأمىمسكنفىوأقمتأعوامثلاثةمنذمصرلىعدتثمسنوات

يعرفنىلاحتىنثماطهنوعتحديداريدلامهنيامكتبالنفسىوافتتحت

الثلاثينتجاوزتقدانيفجأةواكشفتحياتىواستقرت..زملائى

شقيقةعلىأتعرفأنالظروفوشاءت،بعدأتزوجولمسنينببضع

معىأهلهاوكانلأسرتهافتقدمتمنهاتبولاولقيتبهاأعجبتصديق

هدوءفىوتزوجنا،المحقباتكللمهوذللواوساعدونى-كثيراالكرمفىغاية
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كثيراذلكالىوارتحتورقتهازوجتىطيبةالأولىاللحظةمنولمست

منذمكتبىفىكنتانلىمشاكلولاإثارةبلاهادئةحياتناومضت

آخرمنعاماا1بعدفجأةعكتدخلالقديمةبفتاتىف!ذاشهورثلاثة

القديمالحلمسنواتلىواحدةلحظةفىفتعيدنىوتحيينىفيهرأيتهالقاء

شبحافرأيتذلكبعدالزيارةوتكررت.خيالىوداعبع!ث!تهالذى

الفتاةنفسوليستيومذاتبعنفأحببتهاانسانةلحطامأولفتاتى

القديمة.

إلىأ!تالتىلهاالشاذةمعاملتهوعنزوجهامعمعانا!هالىللرت

منالآنحتىتعانىمازالت،مؤقتبثللالفزاتاحدىفىإصابتها

منالسادسةفىطفلاوإنجابهازواجهارغمأنهاوعرفت،آثارهبعض

فىلىترصلتأنالىأخبارىتتقصىمصرلىعادتلمما3كانتعمره

ولمستكليتهافىتتخرجلمأنهاللأصفواكتثمفتالأخيرةالزيارةهذه

رقتهابنفستعدفلم،وشخصيتهاروحهافىجوهرياتغيراأيضا

المعنوىالعنفمنشىءوعلىومتوترةعصبيةأصبحتوإنما،القديمة

مععلاتتهاوأن،جداابنهاتكرهأنهااكشفتحينبشدةوانزعجت

بطريقةمرةذاتالانتحارحاولتوأنها،الحدودأقصىلىعنيفةزوجها

فياضةبأحاسيسصدرىجاشفقدذلككلورنجم،جدامؤلمة

ياسبدىوالآن،القديموطعمهاإثارتهاللاياموأعادتالحياةاررأعادتنى

ابنهالهوتتركزوجهامنالطلاقعلىتحصلأنتريدالسابقةفتاتىف!ن

منعاماا1منذأهلهاطردنىالتىالقديمةأمىشقةفىونقيمنتزوجثم

تتح!منلنلىللزوجيةمؤقتكمسكنعليهماقترحتهاحينبيتهم
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زوجتىفنبمالكنالقديمحلمىلأنهذلكأريدأيضاوأنا،أحوالى

الذىأطفلىاذنب؟وماعليهاأتزوجبأنأبداترضىلنوهىالطيبة

ذلك3كلفىقليلةأسابيعخلالالوجودلىسيأتى

،فاترةحياةمعهاأعشلكنى،وهادئةطيبةإنسانةزوجتى)ن

سنواتنسائممنالنسمةهذهفجأةعلىهبتأنلىبهاسعيداوكنت

،والاضطرابالحيرةأمامووضعتنىالحمميةللحياةفأعادتنىالحلم

مأ3الهادئةحياتىوأواصلسبيلهالىتمضىالفرصةهذهأحفهل

أنهاالمؤكدومن؟والبراكينللزلازلزوجتىمعحياتىوأعرضبهاأتمسك

تنصحنى؟وبماذا..علىتثميربماذا؟الطلاقحدالىتصلسوف

تصلحتدياصديقىالحلمسنوات:أقولالرسالةهذهولكاتب+

الحالمالأثيرىجوهافىفيعيضخيالهفىأحياناالإنسانيستعيدهالأن

التىالقديمةالبراءةأياموأشجانبانفعالاتصدرهويجيثىلحظاتبضع

لاستعادتهاغالباتصلحلالكنها.الآمالوتحقيقبالسعادةتحدناكانت

ركبناقدكأنماالبساطةوبهذه..الحاضرأرضإلىالماضىمننفسهاهى

الوراءالىبنافرجعت،ويلز.هـ.ج"الانجليزىللروائى،الزمنآلة"

.لحظاتفىتزيدأوسنواتعشر

بهانحلمأونتصورهاالتىالسعادةلناتحققتلماممكناذلككانولو

تلكفىهمكناالذينالأشخاصنفسلسناأنناأولهاعديدةلأسباب

وأفكارناشخصياتنافىتغيرتآخرونأشخاصنحنوإنما،الأيام

منيقينعلوت..كثيرةأشياءالألمأوالسعادةلدواعىواستجابتنا
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والهناءالسعادةلنايحققسوفمانفسههوالماضىفىيسعدناكانماأن

كالطيوردائماطليقةحرةوالأحلاموالأمانىالأنكارف!نكذلك.الآن

،الأفعال)أما،الأشجاررؤوسبينورشاتةبخفةتنتقلالتىالمغردة

تجاهلهايمكنلاالتىالاعتباراتبعثراتدائمامثقلةفهىوالتصرفات

عليها.الإقدامعندعنهاالتغاضأو

معهالإنسانيستطيعلاعامانسانىوواجبأخلاقىالتزامفالحياة

علىالسلبيةتأثيراتهاعنالنظربغضوحدهاورنجباتهلأهوائهيستسلمأن

الآخرين.

للاخلاقالعامالمسارعنيخرجقيدأىمنمتحرراذلكيفعلومن

غابةليسفالعالم.وانتقادهمالآخرينلومويستحقمجتمعهفىالسائدة

دوناللذةأوالسعادةفىاحلامهوراءإنسانكلفيهايجرىمفتوحة

رمبرانتالهولندىكالرسامجامحفنانتعبيرحدعلىهووإنما،حساب

ذلكثمنودفعلمجتمعهالأخلاقىالعامالمسارعننفسههوخرجالذى

جانب،كلمنوالاجتماعيةالأخلاقيةبالقيودمحاطضيققفص،غاليا

وراءنسعىألافىوواجبنا،عليناالآخرينحقوقهىالقيودهذهوابسط

واستقرارالشخصيةسعادتهمحسابعلىسعادتنافيهنتصورما

عرةعاشرتكطيبةمحبةزوجةفهناكمثلاأنتيخصكوفيما،حياضهم

سيأتىجنيناالآنأحشائهافىلكوتحملسنواتثلاثمستقرةهادئة

حريتكبملءإليهاتقدمتوقد..أسابيعخلالالغيبعالممن

..والتكريموالمساعدةالرعايةأهلهاومنوالترحيبالقبولمنهافلقيت

؟الأحلامهذهمنالمنتظرطفلهاموقعوأين..موقعهافأين
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هولهذنبلاالذىالبىىءوطفلها،الأخرىأزوجموقعأينثم

التىالصالونمذبحةفىولا..للأمورالطبقيةأمهأصننظرةفىالآخر

شرير3قاسبتدبيرجدتهلكدبركا

عليهامحكوماأومتعثرةبزوجهاالقديمةفتاتكعلاقةكانتلروحتى

منمباشرغيروبتشجيعمنكمقربةعلىذلكيتمفلماذابالفثل

هذهأحلامفىبظهوركباضهيارهاالتعجيلفىتساهمولماذا3جانبك

عنبعيداللمستقبلوبرامجهاخططهافىوماركتهاأخرىمرةالسيدة

وطفلها.زوجها

ولافيهالكدورولاأنتمثكلتكوليستالخاصةسثمكلتهاإنها

لهامناسباتراهمابشأنهاوتتخذعنكبعيداإذنفلتراجهها..مسئولية

للمستقبل،خططبأىوعدولا..منكتشجيعبغيرقراراتمن

الحالة.هذهفىكئيراللأمورتقديرهافىالأمريختلفوسوف

السيدةهذهمعتسعدلنأنكتقديرىففىرأ!أردتف!ذاأنتأما

جيشانيستمرولنوفقدتهاالطيبةزوجتكمعحياتكصفوتكدراذا

بالذنببالإحساسمثقلوأنتتزوجتهااذاالزواجبعدطريلاالمشاعر

العمرحبليسلكوحبهالهاحبكلأن،طفلكوأمزوجتكتجاه

لافقطالجميلةوالأيامالبراءةزمنحبهووإنا،حياتكمافىالحقيقى

فىحفرتقدكانتف!ذا،ث!هورمنأكثرتطللممعهافقصتك،غير

قاسيةإهانةمنلهتعرضتمافبسببذلكبعدغائرةاَثارانفسك

منوهى،نفسهالحبضياعبسببوليسالحياةوقسوةبالمرارةأشعرتك
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لاقناعتقاتلولمأجثكمنتكافحولمطويلابكتتمسكلمأيضاجانبها

بعدوتزوجتالفورعلىالواقعيةللنظرةاستسلمتو)نمابكأهلها

العمرحبمنكماكلأعطىولو،الصالونمجزرةمنقليلةاصابيع

محنةاأولفىهكذاانهزمولماالسهولةبهذهفيهفرطلماللاخرالحقيقى

انماللاخرالصادقالحبشاعريحمللممنكماكلاأنهذايعنىولا

وتدضغطلأىتصمدولم..تكتمللمقصةمجردكانتأنهافقطيعنى

ولو،زوجهامعوتعاستهاالسيدةهذهحظسؤالأذهانالىأعادها

ولماحياتكفىأخرىمرةظهرتلماعاديةأوموفقةمعهحياتهاكانت

منبذكرىالطبيعىالاعتزازاعتبارسوىاعتبارأىأنتمنكنالت

.يومذاتأحببت

الأساسىالمحركهىزوجهامعتعاستهاأنعلىدليلوأكبر

ولاتكرههلاانهافالحق،لطفلهاالمزعومة،كراهيتهاأالقديمةللمشاعر

تكرهأعصابهااضطرابفىهىوإنا..طفلهاتكرهانسويةلأميمكن

عليهايملىالذىبالواجبإحساسهاورمزبزوجهاارتباطهارمزأنهفيه

إحساسوهذا،طفلهامصلحةعلىحرصازوجهامعحياتهاتستموأن

انصلاحأوبالانفصالسواءحياتهافىالأوضاعتغيرمعيزولمؤقت

.الأحوال

وضعكفىأنتولالكتصلحلافهىذاكأوهذاأكانوسراء

فىأحببتهاالتىالقديمةالرقيقةنتاتكليستفهى..لهاتصلحالجديد

الطغحادةعصبيةبائسةسيدةالاَنهىوإنما،القديمةالبراءةأيام

طفلها.تجاهالطبيعيةمشاعرهاحتىتعاستهاعليياأفسدتالمزاجنارسة
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بينمنتكونأنأخشىاننىهواليهنظركألفتأنأودأخيىشىء

القصةاستكماللحلمللاستسلامجيداالآنتعيهالاالتىأسبابك

منللنفسوالثأرالاعتبارلردالباطنالعقلفىكامنةركبة،الناقصة

فىطبيعيةرغبةوهى،والمرضالألمأورثتكالتىوالازدراءالرفضمهانة

يفقدوحدهالاعتبارلردالزواجلكن،عليهاتلاملاقدإنسانأىنفس

.الثمقاقويحلسريعااثماعرفتفتر،إتمامهبعدكئيرااهميته

السبدةبهذهالاتصالعنتكفأنهىلكنصيحتىف!نكلهلهذا

،الحياةلىطفلكمجىءبعدمالىبثمأنهاقرارأىاتخاذتؤجلوأن

لاصغيروليدعنمسئولكأباحساسكأنمجيئهبعدتيهث!فوسوف

عنجذريايختلفقراراتمنلنفسهيتخذهفيماتجاهلهبستطغ

.الذكرياتنسائممنقويةلهبةحياتهتعرضتكزوجالآن)حساسك

أمهولصالح..الوليدهذالصالحاللهب!ذنقراركيكونوسوف

الزواجبعدالذكرىنسائمأنوقتهاتعرفوسوف..الطيبةالوديعة

يحاوللاالانسانلكن،وتأملاكاأضجانهاالنفسفىتثيرقدوالإنجاب

مؤقتةانفعاليةبث!حنةمزوداطريقهفىيمضىوإنماالوراءلىالزمناعادة

:البارودىساسمحمودمعبردد

3الذهاببعدتعودأتراهاوشباءىلذتىايامأين

لهينبغىولا"يعردلايذهب)مابأنايضاالعقلاءومعم!4ويؤعن

برىءطفلعنوالأدبيةالأخلاقيةمسئوليتهيتحملكانطنيعوأن

.وشكرا.ءمثلكطيبةوزوجة
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البعيد!الطانر

أقرأالتىالماَسىمنليستمشكلتناأن

أيضاأنتلكنك..البابهذافىعنها

يتعلقماكلأنقلتالذىياسيدى

منايستحقوشجونشئونمنبالإنسان

وبهذابشطاكانولووالاحترامالاهتمام

قصتنا.لكأروىأحببتهالذىالمنطق

اشقاءثلاثةبينتلعبطفلةنفسىفوجدتعيناىتفتحتلقد

التىأمىسوىبيتنافىأجدولمصغيرتانأختانوتلينىأخيكبركأ

أخرىمدينةلىهاجرثم،فيهابماالشقةلهافتركأبىمنطلقت

وفىيعرفناولمينجبنالمكأنهنهائياحياتنامنواختفىوتزوجبهاواستقر

..لناالعيشلقمةبتوفيردائمامهمومةأمىفرأيتنث!أتالبيئةهذه

وتعودالرجاءخائبةمراتفتعودأبنائهابنفقةتطالبأبىأهلعلىتتردد

ا!لىباللجوءالبعضوينصحها،شهورعدةكلمرةجنيهاتببضعة

أبىأهلوبينبينهاالأخيرةالشعرةتقطعلاحتىفترفضالمحكمة

بأربعةمكبلةأمبهتقومأنتستطيعمابكلوتقوممستقبلناعلىحرصا
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رعايةلى..الخياطةمنمطالبنابهاتوفرقروشبضعةلتكسبأولاد

مقابلأمهاتهنعملفترةخلالبهانسكنالتىالقديمةالعمارةأطفال

موتدعلالفولتدميسلىأبدافيهتساومولاشاكرةتت!قبلهزهيداجر

الرنيسىطعامناوهو،لنأكلهالنوممنويحرمناالليلطول،"يوش

مناويثمزيه،المحلسعرمنبأرخصالجيرانمنيرغبلمنولتبيعه

فىالتامةلثقتهموانا،حالهاعلىاشفاقافقطليسالسكنجيران

النظافةفىآيةملابسناوبساطةالبثعفقرنارغمكنافقد..نظافتها

أنسىولاالمتهالكالقليلالأثاثركمنظافتهامندائما(تبرق5وشقت!نا

ظروفنايعرفلاجديدساكنالقديمةع!ارتنالىانتقلحينطفولتىفى

الموقد،وش)منوشكاومتغطرسامتعالياويبدوحديثامتزوجاوكان

بأنناالرطةقسمفىي!ثكونابهف!ذا،الفولحكايةوعرفالليلأثناء

أمىيستدعىشرطىوجاءناالحريقلخطرالعمارةونعرضالسكاننزعج

عالياوصرخنامعهاوبكيناوبكتالخوفمنفارتعثتلسؤالهاللقسم

بلاأسئلةبضعةيعدوولابسيطالأمربأنطمأنتهايحاولوالشرطى

..لهاوغضبراالحكايةوعرفواشققهممنالسكانخرجحتىجدوى

الوقتهذافىكانوأحدهمالأفاضلجيراننامنبثلاثةو)ذا.جداَ

الشرطىمنيطلبونمدرساوالئالثمهندساوالآخرشابانيابةمعاون

ال!ثرطةقسملىامىمعِويذهبونملابسهميرتدونثم،الانتظار

مأالستموقدلوشجدامرتاحونباضهمالجديدالساكنويواجهون

ينهالواثمبذلكليشهدواالسكانبباقىيأتوالأناستعدادوعلىحسين

عاثللاأطفال4تعولضعيفةامرأةضدوقفإنوتقريعالوماعل!

الرطةضابطوشاركهملهمالثريفةالعيشلقمةلتوفيروتكافح،لهم
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،الشكوىعنيتنازلأنالايملكفلم،تأنيبهفىالقصةعرفانبعد

الذىالساكنهذاف!نالضعفاءعبادهعنيتخللاالذىاللهوسبحان

بالتحيةفبادرهابأيامذلكبعدالملمعلىأمىقابلمتغطرسايبدوكان

فسامحته6ظروفكأعرفأكنلملأنىحسينأمياستسماحألهاقالثم

أصبحتثمتعتذرأيضاالجديدةالعروسزوجتهوجاءتناراضيةبنفس

هذااصطحبأسابيعوبعد،الفولطلبفىالمستديمينزبائن!نامن

صغيرامصانعبوتاجازلهاواشزىأفندىعمرمحللىامىالساكن

مقدملهاودفعبيتنايدخلبوتاجازموتداولوكانباسمهبالتقسيط

كللزوجتهأقساطهتدفعوبدأتالفولحسابمنخصمهمقابلالثمن

انتهاءوبعدشقتهمفى"السبوع)لهأمىفأقامتمولوداأنجبثمذمر

مطمثنةوتذهبعندناتتركهزوجتهأصبحتالمولودورجمايةالوضعأجازة

لمأمىأنسيدىياالمهم.عداوةبعدالاأحيانامحبةوما،عملهالى

بلغوحينوفعلتهالاوتعليمنالاطعامناتفعلهأنتستطيعشيث!اتزك

عملأىفيالأجازةطواليعملبداعرةالثانيةسنالأكبرشقيقى

وأرأيتهشىءأعجبهووهذاأبىأما.الدراسةموعدلى

فىواحدايومايفكرولمنهائياحياتنامناختفىفقدعنهسمعت

61أشقائىأكبروعمرماتأنلىكذلكوظلرؤيتناأوزيارتنا

علنحزنوكيفعليهنحزنولمبشهوربعدهاإلابوفاتهنعرفولم،سنة

منعلىنحزنكيفأوشيئاحنانهأوعطفهمننرولمنعرفهلامن

الذىاالنذل)بكلمةمرتبطاالاامنامنذكرهنسمعلاونحننشأنا

بهاتعرفلعربارملةوراءجريا..الأربعةوأطفالهزوجتهعنتخل
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كانتأمىأنرغم،ماتحنىمعهاوعاشمدبشهاإلىعملهونفل

أيضا.وجميلةشابة

فرسبالعامةالثانويةلىالأكبرضقيقىوصلحتىبناالأيامومضت

التالىالعاموفىلهالخصرصيةالدروسترفيىعلقادرينغيرلأننافيها

الجيرانعليناوأشاربالجامعةللالت!حاقلايؤهلهضعيفبمجموعنجح

هدوءحولبشءفاجأناشقيقىلكنستيئلمدةمعهدبأىيلتحقبأن

أمىوفجعت.هناكليعملأوروباالىالسفرقررفلقدجحيملىحياتنا

اخوتهمسئوليةعنهايتحملبأنتحلمكانتالذىوهوكبرىفجيعةفيه

يأتىاينومن..يسافركيفثم..رجلبلاالتىالأصنرجلويكون

؟البناتاخواتهعنيتخلىوكيفالتذكرةبثمن

تنجحولم،حياتنافىاليومىالمشهدهووالبكاءالعويلوأصبح

ندعهبأنمطالبةمنهيائةأمىصاحتحتىاقناعهفىالجيرانجهود

بنإت3عنمسئوليتهمنجهربأنويريدكأبيه،نذل"لأنهلنفسه

نهائيا،خصاماوخاصمتهالوحيدالأصنرجلوهوقيجمنا،وأمهن

فىعملهمنيدخرهاكانقليلةبجنيهاتالاجراءاتفىاخىومض

وهىأمتلكهاكنتالتىالوحيدةالذهبقطعةمنىطلبثمالصيف

ثملهمنحهاأرفضأنلفرهمعارضتىرغماصتطعولمخفيفةغولة

بكينابينمايغادرناوهوتصافحهانأمىورفضت،ل!سكندريةسافر

شقيقتىفرافقتهالقطارلمحطةمرافقتهأناورفضت،طويلانحن

العملصاحبمنمبلغااقزضبأنهالمحطةفىلهاواعزفمنىالأصغر

منيهربلاأنهلهاوتال،إليهوسيرةصيفكلمعهيعملالذى

تنتثلنامعجزةفىإلالناأملولاضديدوفقرناقاسيةحياتنالكنالمسئولية
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نعذرهبأنوطالبهاالمعجزةهذهيصنعأنسيحارلوأنه..الهرانهذامن

المحطةمنشقيقتىوعادتمنهحدثمهماضقيقنالأنهعليهنقسرولا

.البهاءمنالعينينمحمرة

حتىفعلماذاأوالاسكندريةفىبقىكمنعرفولاشقيقىوصافر

ولا..اليونانلىمصريةسفيتظهرعليتذكرةأرخصشراءاستطاع

اليها3صافرمتى

المبلغكارثةوهى..سفرهكارثةعن،الجديدةالكارثة)شغلتنافقد

وإنماالسفرينوىبأنهيصارحهأنبغيرالعملصاحبمناقترضهالذى

على4بالتقسيطلهيسددهوسرفجراحيةلعمليةتحتاجأمىأنلهادعى

بدأحينسفرهبعدعثمناهاالتىالسرداءالأيامتتخيلولا،شهور

أشدحياتناأصبحتكيفولا..بالسدادمطالبتناالعملصاحب

هذاقيمةالقليلقوتنامنتقتطعأسبدأتأنبعدوحرماناجفافا

منىالأصغروشقيقتىالثانويةدراستىمنالثانيةالسنةفىوكنتالقسط

عينىفىالدموعوتحجرت..اعدادىأولىفىوالصغرىالإعداديةفى

اللهرحمهأبىوهو"الكبيرالنذل)عنإلاحديثلهايعدولم..أمى

واصبحنا..أخىوهوأبيهسيرةكررالذى،الصغيراالنذلو..

بأنهوعدنىالذىشقيقىأنمنهوزاد،نهارليلوالغمالحزننتنفس

لميكسبهانقودأولمنجزءالناوسيرسل..وصولهبمجردلناسيكتب

بدأتحتىكاملاعاماأخبارهعناوانقطعتنقودالنايرسلولملنايكتب

فىأشك،همومىضاركنىطالماالذىال!ثمقيقلهذاالغريبحبىرغم

طويلعاموبعدفيهأمىرأىأصدقوأكاد..عليهحكمىصدق
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طويلواعتذاربسيطبمبلغشيكوبداخلهلىمنهخطاببأد!لنوجثت

يلد!قالكماكانلأنه،الماضىالعامطواللناكتابتهعدمعنمنه

ويطلب..أوروبافىالبردمنتجمدااوجوعاالموتويقاومالبلاط

منالاوتغربسافرماأنهعلىيدلنىسوفقلبىأنفىويثقالعفو

أجلنا.

علىكنتأننىخاصةمتاعبنابعضعناالبسيطالمبلغوخفف

وفىوتتوللىتنتظمخطاباتهبداتثم..العامةالثانويةامتحانمثمارف

،وتعذرهعنهتعفوأنلأمهجديدوطلبصغيربمبلغشيكمنهاكل

خطاباتواستمرتعالبمعهدوالتحقتالعامةالئانويةفىونجحت

لكنهيعملوأنهأوروباشمالدول)حدىفىاستقرأنهعرفتومنهااخى

يذكر.نجاحأىبعديحققلم

الأساسىدخلناهوأصبححتىيتزايدإلينايرسلهالذىالمبلغبداثم

العاموفى،ولنالأمىملابسالعائدينبعضمعلنايرسلضقيقىوبدأ

العملمنتستريحأنامىمنأطلبانخطابفىمنىطلبالثالث

الذىالمبلغوضاعفالأصاعالةعلىقادراأصبحقدلأنهوالشقاء

منذربمامرةلأولالصعداءوتنفسناالماديةأحرالنافاستقرتإليايرسله

مساءوذاتالحالهذاعلىونحنطويلةسنواتخمسومضت،ولادتنا

اليهاينظرأمامهاواقفابشقيقىفاذاأمىففتحتهالبابجرسدق

فيمالىهواعزفكماخوففىالعظيمواللهأى100خوففىصامتا

حسين؟أمياأدخلهل:لهايقولثمبعد

منمناحةوكانتصراخهاعلوجئاالفرحةمنأمىفصرخت
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هداياهمنهاوأخرجحقائبهوراءهوجاءتوالتهليلوالضحكالدموع

أبداينسلمأنهيقدمهاوهولهاوقالذهبفىذهباكلهافكانت،لأمى

جوعاالموتمنوتحمينالتطعمناقطعةوراءقطعةمصوكاتهاباعتأنها

وكثاكيليدوحقائبوملابسذهبا..الثلاثلشقيقاتههداياهوكانت

الخ.وساعاتواقلاماملونة

رأىلكنهجباناولانذلاليسانهلهاقالحينقلبهامنأمىوساعته

يجهزنأينفمنزواجهنمسئوليةيتحمل"عرائسثلاثأعنقهفىأن

لهوداعيةراضيةجبينهفىوقبلته3المستحيلعلىويقدميغامرْلماذا

فيهعرفنافقدكالأحلامكانشهراشقيقنامعناوامضىوالصحةبالستر

النيلعلىوكازينوهاتومطاعمللسينمادوراالقاهرةفىأنمرةلأول

فيهاالناسيضحكأيضاومسارحبلالجزيرةفىوبرجاللحيوانوحدائق

قلوبهمامن

بناليصلشقتنافىتليفونتركيبثمنلنادفعأنبعدشقيقىوسافر

مرةبنايتصلوأصبحبشهرسفرهبعدبيتناالتيفونودخل،غربتهمن

فىسنةكليعودوبدأشهرأولكلالمقررالمبلغلناويرسلأسبوعكل

أعملوبداتمعهدىمنوتخرجت،ضهرامعناويمضالصيف

حياتهفىأخىهدفوأصبح،بالجامعةمنىالأصغرشقيقىوالتحقت

وتقدم،الثمقاءأيامعنويعوضنايسعدناممنونتزوججميعانتعلمأنهو

شقيقىعودةحينلىالنهائىرأ!أجلتلكنىعليهوافقتشابلى

وأنفقصديقينوأصبحالقاءأولمناليهواستراحبهوالتقىوجاء

أنيمكنكانجهازبأحصنوجهزنىوسخاءبكرمزواجىعلش!قيقى
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زوجى.هوطيبارجلاأصرتىوكسبتوأنجبتوتزوجت،بهأحلم

الطريقةنجفسوخطبتالتاليةأختىتخرجتسنواتثلاثوبعد

علوأنفقجاءالذى،لشقيقىزواجهافىالأخيرةالكلمةوكانت

بدايةزواجهايكونأناللهوشاء،السخاءونفسالكرمبنفسزواجها

وسألنىصديقاتهاإحدىفرحهافىنظرهلفتتفقدحباتهفىجديدنغيير

ومنىشقيقتىمنعنهعرنتهممابهفرحبتنبضهابجسوكلفنىعنها

عليهاقرانهوعقدشهورشةبعدوعاد..السفرقبلوخطبها

علاللهوأعطاهالآقحتىبنتينمنهاوأنجبمعهوسعدتواصطحبها

فندقنصفيمتلكفأصبحوشقيقاتهبأمهوبرهالطيبةونيتهكفاحهقدر

فيها.يقمالتىالمدينةفىفيهيعملصغير

علىوحافظجميلةشقةفىويسكنالبنكفىورجميداسيارةويملك

يعودثموطفلتيهزوجتهأرسلعملهشغلهف!ذاصيفكللناالعودة

وأعادأمىشقةطلاءزياراتهإحدىفىأعادوقدأكثراوبشهربعدها

بيتهايكونأنويجبأيضا"عروس)أنهالهاقاثلاحديثبأثاثفرشها

بها.لائقا

بالسنةالآنتدرسالتىالصغرىأختىسوىزواجدونمنايبقولم

شقيقىعليهاأغدقوقدالأخرىهىحظهاوتحتظربالجامعةالنهاثية

والحمدالجهازيكونماكأفضليجهزهابأنووعدها،والملابسبالهدايا

بأمناقبلهومنالكبيرالأخبهذاعلينانعمتهوعلىذلكعلىكئيرالله

الآنحتىتستريحأنتريدولاالكفاحادمنتالتىالمكافحةالصالحة

كانتالتىالمنزلية،الحضانة)فتحوأعادتملابسهملأطفالنافتفصل
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أطفالناب!يداعفتطالبنا..المرةهذهأجربلاولكنالماضىفىتفتتحها

شقيقىبهاويتصلعليهاشقةمنذلكفىمارغميومكلعندها

كلويعودأسبوعكلمنابكلويتصل،الأكنرعلىيومينكلتليفونيا

علىومضىعمرهمنوالثلاتينالثامنةفىالآنشقيقىأصبحوقدسنا

عمرها،منالتاسعةفىالكبرىابنتهوأصبحتطويلةعاماا9هجزله

ليس!تقريعودأننريدهأنناهىالآنوبينهبينناالتىالمشكلةوأصبحت

إليهالنفسيةحاجتثاأناكتثفنافقديناسبهعملأىلنفسهويقيمبيننا

،صغيراتفتياتونحناليهحاجتناعنتقللموأمهاتزوجاتونحن

نعرفلمالذىأبونافهوحياتناواستقرارالسنفىتقدمنامعزادتوربما

وآلافبحارعناتفصلهبعيداويظلمنهنحرمأنوحرام،غيرهأبالنا

..امورنافىلنستثميرهجوارنالىونريدهعمرمنلنابقىماالأميال

ونثمكوهمالأخرونالأزواجيفعلكمامناغضبوااذاأزواجناإليهريثمكونا

عطوفاقلبااللهأعطاهوشقيقناكبيرةعزوةفالأخ..أغضبوناإذاإليهنحن

علينابهيفيضماكلرغمالعزوةهذهمنمحروماتونحن،وحنونا

وكفاهجوارناالىنريدهفنحنولهذا،وكرموعطفحبمنشقيقنا

لكنالخارجفىمعهسعادتهارغمذلكفىتؤيدناوزوجتهوغربةاغزابا

العودةعننفسياعاجزأنهلناويقول،بذلكمقتنعغيرشققى

،عشرةالثامنةسنمنذاوروبافىالحياةأدمنأنبعدمصرفىوالاستقرار

نهارطولرغموصيامهصلاتهعلىويحافظمتدينللهوالحمدبأنهعلما

ذلك،بعدوأحيانامساءالعاشنفىرمضانفىيفطرحيثهناكالصوم

فىحياةلنفسهيضورلايقولكمالكنهيدخنولاالخمريشربلاأنهكما
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فىمعنايمضيهيومبكلواشمتاعهلبلدهالثمدبدحبهرغمالآنمصر

يشمكانأنهويقولصنوات7منذبانتظاملكيقرأوهو،الأجازة

وقدباَرائكمعجبأنهكماهذا،الجميلبابكفىمصررائحة،)رائحتنا

(..).مسألةهىثرعيةمسألةفىيششيركسنوات5منذلككتب

ذلكفىتشغلهالمسألةهذهوكانتالرسالةفىاليهاتثيرألاأرجوالتى

وأنا،بهوعمللرأيكواسزاحالخاصةالردودفىعليهدتفزالوقت

ىألهويقتحبيتاليستقرلبلدهللعودةوتدعوهبقلمكتخاطبهأنأريدك

كلمرةمنبدلاالسنةأيامكلونراهمنابالقرببهنحتفظيجعل!ناعمل

ذلك؟فىرأيكهوفماسنة

عاماعشرينرحلةبعدالعودةقرار:أتولىالرسالةهذ.ولكاتبة+

تنبعأنينبغىالتىالانسانحياةفىالمصيريةالقراراتمن،الهجرةمن

توةتقللاوشخصيةذاتيةولدوافعتامباقتناععنهوتصدرداخلهمن

إذاالقرارفانوإلا،لذلكتدعوهالتىوالاجتماعيةالعاثليةالدوافععن

بهداخلىاقتناعبغيروالاجتماعيةالعائليةللضغوطالاستجابةجاءلمجرد

أوقصيرةنتزهبعدعنهالنكوصواحتمالاتفشلهبذورمعهمجملف!نه

طويلة.

إرادتهبملءيتخذهاالتىالقراراتتبعاتدائايتحملفالإنسان

يتحملولا،خاطئةأمصائبةأكانتسواءالخاصواقتناعهواختياره

وأخارجيةلضغوطاستجابةتجىءالتىالقراراتتبعاتالقدربنفس

بها.أصيلاقتناعبغير

منكنالوحيدشقيقكنلقربالنفسيةحاجتكنفىمعكاتفاقىومع
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حالةمثلفىافضلأنىالاحياتكنفى،لأبالثمقيقدوروبأهمية

لهالخارجىنداؤكنيتحولأنلىالوقتبعضلنفسهتتركوهأنشقيقك

لىجهجعانللغريبآنقدبأنهباطنهفىبهعتفدأخلىنداءلىبالعودة

ولاالأبدىالمنفىفىأبدانسعدلاالنهايةفىأنناذلك،يحبونهمنجوار

بطوليةرحلةبعدعشهلىيومذاتعاد)ذاالاالبعيدالطائرقلبيطفن

..الريحضدطويلافيهاطار

الإنسانقيهايشزكالتىالغرائزأقوىمنللوطنالعودةوغريزة

هذهعلىعجيبمثالالماءوثعابين..والأسماكوالحيوانوالطيور

فىكانتف!ذانموهااكتملمتىتهاجرفهىالنفوسفىالكامنةالغريزة

السحيقةالأعماققاصدةالمحيطمباهفىالأمبالآلافقطعتمثلاأورويا

صغارهاتخرجثموتموتبيضهاتضعوهناك،برمودةجزيرةجنوب

ورغم،الأصلموطنهالىبهاتهتدىوسيلةأيةتملكلاوهىللحياة

الذىال!ثماطىءلىالخارقةالرحلةنفسقاطعةأدراجهاتعودف!نهاذلك

أمهاتها(منهجاءت

الأرضيحبفهوايضاالانسانفىكبيرحدلىأصيلةالغريزةوهذه

ذاتأشارالكريموالرسول،مضطراإلاغالبايفارقهاولاعليهانشأالتى

اضطروحين،اونحبهيحبناجبلهذا):وقالأحدجبلالىيوم

علىأرغموهالذينقومهلربهشاكياالقلبموجعفارقهامكةمنللهجرة

فراقها.

وأواحدةدفعةتتحققلاالقراركهذامصيرىبقرارالإقناعوعملية

الأفكاربهزتبدأمتدرجةمراحلعبرتتموإنا،مؤثرةمناشدةبمجرد
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الجديدةالفكرةزرعمحاولةثموالغائهاتعديلهامحاولةثمالثابتةالمشقرة

لكنهب!صرارعليهتعرضالتىالفكرةيرفضتدوالمرء،بصوابهاوالاقناع

بعضوتستقرعقلهعلىالتلقائىتأثيىهايمنعانذلكرغميستطيعلا

المواقف.وتلينالأفكارتتغيرالرواسبتراكمومعوجدانهفىرواسبها

فكرةبصوابلإقناعهطويلجهادإلىحاجةفىلستنأنكنوالحق

بلادهيغادرمصرىكلوجدانوفىوجدانهفىمستقرةبذورهالأنالعودة

أكثرأوسنةعشرينأوعشريغيبقدفالمصرىالاغزاببهطالمهما

ذاتلبلدهالعودةهوواحدامصيراالاالنهايةفىلنفسهيتصورلالكه

لهذاسفرهمنمايوماَسيؤوبالذىالمسافربنفسيةغربتهفىويعيشيوم

كالشعوبمهاجراشباولسنا،مسافر)شعبأننامرةذاتقلت

تهاجرالتىالبلادفىالأرضلأعماقجذورهاتمدالتىالأخرىالمهاجرة

اليها.

بهيس!غماسرفالخاصةشقمكظروففىفهناكذلكجانبولى

علفالبناتأب!اهوهمامعدودةسنواتبعداليكنبالعردةالاقتناعفى

يبلغنصحينأرضهاررالغريبلعودةحافزأقوىهنالخصوصوجه

فىورنجبة،المهاجرفىالحياةتاثيراتمنعليهنخوفاوالثمبابالصا

ببلادهن.ربطهن

جانبلىوأنتنيحبونهولمنيحبلمنسيدتىياالنهايةفىيعودوالمرء

نهايةلامالىمقاومتهايمكنلا،دوافع)زوجتهورغبةبناتهمصلحة

التىالجميلةالعبارةهذهأمريكيةتصةفىمؤخراقرأتماأجملومن

صادقاحباتحبهأنهوبعيدغائبلإعادةالرحيدةالوسيلةإن:تقول

276

http://www.al-maktabeh.com



ذاتاليكللعودةويجتذبهغربتهفىعليهاشعاعاتهفيشعالقلبمننقبا

الشاردةالدبابيسرؤوس...المغناطيسظبيجتذبكماتماما،يوم

عنهابعيدا

مكانكلأفلعودتهمناسباشقيقكيراهالذىالوقتيأتىأنف!لى

واجباتهيؤدىشقيقكومادام،الشاعريقولكا"طبالعزينبت

الكثيرورجمايتهوعطفهحبهمنعليكنويفيضجميعاتجاهكنالعائلية

ىأفىاللهعنايةفلزافقه،دائماوبينهبينكنمرصولةالصلةومادامت

نفسهفىاللهحدوديرعىالذىهذاشقيقكفبأمثال،بهايحلأرض

،العناءأسبابمنكثيرمنوتتخلصالحياةتطيب،وأخواتهوأصرته

مسئوليتهميتحملمنتجاهالعائليةواجباتهيستشعرالذىالبعيدوالطائر

لالكنهالجوارفىيقيمطائرمنيرعاهملمنكئيراأقربوالماديةالنفسية

بعدعلىيعيشأبوكمكانولقد،رعيتهفىاللهيرعىولاواجباتهيزدى

الضوئيةالسنينبآلافعنكنأبعدفكان،منكنمتراتالكيلرعشرات

.الدياربهبعدتوإنللغايةالقريبالأخهذامن

اللهب!ذنقريبيومذاتاليكنالغائبيعودفلسوففانتظرن

حالهولسانالأصشقةبابأمامأخرىمرةواقفابهتفاجأنولسوف

العريما:الثاعرمعيقول

واسلمالربعأيهاصباحاعمالالربعهاقلتالدارعرفتفلما
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اليقظةااحلام

حياتىتجربةلكلأروىالرسالةهذه

عاما17فمنذ..فيهابخبرتكوأستفيد

فوقشهادةعلىحاصلاشاباكنت

يومذاتوذهبت،التعيينوأنتظرالمتوسطة

البهاوراقىلأقدمالعاملةالقوىمكتبلى

دبلرمعلىحاصلةجميلةفتاةبينعنيفةمشاجرةبالمصادفةفشهدت

المثادةبدأتوقدالمختصالموظفوبين،نفسهللغرضجاءتالخارة

يردفلم،كهذاشىءأوالتعيينموعدعنسؤالااليهالفتاةوجهتبأن

لهووجهتثديدةبعصبيةفيهفانفجرتعنهاولاغلسؤالهاعلى

مكتبهوراءمنوضهض،أشدبعصبيةالموظفعليهاوردعنيفةعبارات

عنهاوأدفعهورائىأحميهابتلقائيةفوجدتنى.عليهايعتدىأوليطردها

تدخلأنلرلاالشرطةقسمفىبنايتهىوكادبينناالمرقفوتأزمبقوة

معىالفتاةفخرجتبالانصرافلناوسمحواالنزاعوفضواالحاضرون

محطةالىتوصيلهامنىطلبتثماسمىعنسألتنىالسلموعلى

تركبأنوقبل.عليهاويعتدىالموظفيلاحقهاأنمنخوفاالأتوبيس

لأهلىلأقدمكالبيتفىزرنىتعال:آمرةشبهبلهجةلىقالت
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تتنادسبلاعظمةفىالأتوبيسوركبتعنوانهاأعطتنىثم!ويشكروك

نأوقررت،تصرفاتهالكلدهشتانصرافهاوبعدالبسيطفستانهامع

أتجهنفسىوجدتالتالىاليومفىلكنى،أزورهاوألاكلهاالقصةأنسى

بأنهففوجئتلىفتحهلثابنفسىوقدمتالبابوطرقت،بيتهالى

أنهوعرفتكئيراشكرنىالذىالأبعلىوتعرفتبىويرحبيعرفنى

وشكرتنىأيضاالأموجاءت.أبناءأربعةوعندهالأوقافبوزارةموظف

بعدوأحسست،المتاعبعليهاتجرالتىاب!هاعصبيةمنلىوشكت

طيباوقتامعهموأمضيتالأصرةهذهعلىغريبالستأنىقليل

نأعلىوأكدتالسلمعلىوودعتنىورائىالفتاةفجاءت،وانصرفت

بينىواللقاءاتالزياراتوتكررتبالفعلإدنرخهاأخرىصةأنددها

أسابيعوبعد..كذلكأيضاوهىحبهافىغارتانفسىووجدتوبينها

وأنايرفضنىأنمننحاوفىلهافأبديتأبيهامنأخطبهاأنمنىطلبت

منىفطلبتمثلهبالأعباءمثقلموظفوأبى،شقةولامالولاعملبلا

فكرةعلىشديدةبصعوبةأبىووافق..شيئاأخثمىأنبغيىأتقدمأن

.الزواجامكانياتوتوفيرالعملقبلالخطبة

يزورهأنقبلأولاموافقتهعلىأبيهامنأحصلأنعكواضترط

توقعتكمابىيرحبفلمالموضوعفىأباهاوفاتحت،ابنتهلىليخطب

أفضلظروفهلكوناَخرمعنصببهعنمناكلببحثأنمنىوطلب

لىبالخيبةوعدت،الزواجإمكاناتعلىقادرغيركلينالأن،قليلا

وصارحتبىتمسكتوإنماحدثعماتسكتلمالفتاةلكن..أهلى

تبصيرهاأبوهاوحاولضدهمشديدةهياجنوبةوانتابتها،بذلكأهلها
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ف!ذاالنهائىبالرفضالأمرحسموأخيرا،فاثدةبلاتتتظرناالتىباثماكل

الأخيرةاللحظةفى)نقاذهاوتميدهاشريانبقطعالانتحارتحاولبالفتاة

وخلالها..الخطبهوممتابننهلرغبةالأبواسنسلمالمسن!ثمفىلىونفلت

جهةفىالتعيينجاءهافقدهىأما،الثركات)حدىفىتعيينىتم

وراءأهانتهالذىالعاملةالقوىمرظفأنوظنت..بعيدةحكومية

وهرولت،منهوتنتقماليهتذهبلكىثائرةوخرجتفهاجت،ذلك

شكاوىوبعد،بيتهالىوإعادتهاتهدئتهافىنجحتحتىوراءها

أكافحوبدأتقريبةجهةإلىالتعيينتعديلتممضنيةوجهودعديدة

فىغرفتينمنصغيرةشقةعلىبمعجزةوحصلتسكنعلىللحصول

أما،الجهازإعدادفىيستطيعبماأبىوساعدنى،الاقتصاديةالمساكن

شقةفىالزواجوتم!أخريينبنتينعندهلأنبشىءيساعدنافلمأبوها

الأثاثقطعنشترىعملناانبعدوبدأنا،الأثاثمنخاليةشبه

بهاسعيدوأناالجديدةبحياتهاسعيدةوهىقطعةوراءقطعةالبسيط

انفجرتسببلأىهبتإذاالتىالعصبيةنوباتهارغمشىءوبكل

وتمرتهدأأنالىوالصبراللينسوىلمواجهتهاطريقةأجدفلاكالبركان

لتحطمتالإمكانبقدرلإثارتهاوتجنبىصبرىولولا،بسلامالعاصفة

مفرأمامىيكنولم.واحدةمرةوليسالمراتعشراتالزوجيةحياتنا

أنهاكا،الأولطفلناأنجبناأنبعدخاصةعليهاوالصبراحتمالهامن

منها،تحمتهماتنسينىأنوتحاولوجميلةرقيقةتصبحتصفوحينكانت

الحياةأعباءوازدادتالشقةبنافضاقتتباعاالآخرانالطفلانوجاء

،النقودوقلةالمسكنضيقمنباستمرارتتذمرزوجتىوبدأت..علينا
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لهااللازمةالنقودتدبيرعنوعجزتطارئةماديةأزمةواجهتناواذا

شبابهاعلىوتحسرت..فيهراتنىالذىالأسواليومولعنتفئانفجرت

عنهاتزيدبماذاوحقدبمرارةوتساءلت،المقبرة)هذهفىمعىدفنالذى

،القاهرةفىواسعةوشقةسيارةعندهتاجراتزوجتالتىالصغرىأختها

عنهاتزيدماذاأواصباحكل(قدمها)ويقبلالإسكندريةفىوشقة

لكلبانإقناعهااحاولوعبثا!3الترففىيرفلناللاتىالأخرياتهؤلا

كالأولادعليهاللهنشكرأنينبغىمماالكثيرلديناوانورزقهظروفهإنسان

لمانفجرت)ذافهىفائدةأىبلاولكن..الخ..والحبوالصحة

أخىمنأقرضلأناضطررتوكم..لثمياطينهاالال!ثىءتسمع

تثمعرلاحتىالمناسباتفىالهدايالهاولأقدمطلباتهالألبىمنىالأصغر

ثم،وسعيدةجميلةوتبدوالوقتبعضفتصفو..غيرهامنأقلبأنها

ثىءكلعلىناقمةوهىالأيامقمضىمقدماتبلافجأةجوهايتعكر

أنلى،معىتتكلمولاالصباحفىتحشعلىتردولاالوجهومكفهرة

نأفأعرفيكنلمشيئاكأنبالتحيةفتبادرنىالنوممنيومذاتأضهض

يجدأنالىالمؤقتةالهدنةفتزهأوحياتناونواصل،انتهتقدالعاصفة

عشناالمتقلبالجوهذاوفى،بحذافيرهاالقصةنفسفتتكررجديد

سبببلالأهلىمقاطعتهاعنناهيكسيدىياكاملةعاماعثرثلاثة

استئنانها!بغيرامىزرتقدأنىيوماعلمتاذاتركبهاالتىسالشاطين

هاجت،أبىوفاةبعدخاصةعكواجبأمىزيارةأنلهاقلتف!ذا

أنهامعاصامتةكراهيةبنظراتلهاوتنظرتكرههاأمىإنلىوتالت

بخير،إلامعىتذكرهاولاالأولادأجلمنباحتالهادائماتوصينىكانت

لمبسؤإلأأبداأمىهىتذكرلاحينفى
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فزاتأجلومن،الأولادأجلمنشىءكلاحتملتأننىالمهم

النكدنوياتأن،ونصفعاممنذلاحظتأنلىالأزماتبينالهدنة

أكثرتطولاصبحتفزاتهاوانللنظرلافتبشكلتقاربتقدوالخصام

ثم،شىءلىمعهايصلوافلمبأهلهاعليهافاستفتالمعتادمن

شيئاذلكيكنولم..هدوءفىالطلاقمنىتطلبيومذاتبهافوجئت

الهدوءهوكانالجديدلكن،خلافكلمراصممندائماكانبلجدبدا

السببلهذاوربما،عصبيةولاخلافدونبالطلاقبهطالبتنىالذى

أتريدين:معاتباوسألتهاالمرةهذهالأمرخطورةاستشعرتوحده

بالإيجابفأجابت..؟بعدالثالثعامهيبلغلمالصغيروابنكالطلاق

كلبالطلاقتطالبنىوأصبحت،فاندةبلاشاكياأهلهالىولجأت..

شىءبكلضقتحتى،المساءفىومرةالصباحفىمرة،مرتينيوم

أطفالىأ!ثردأنأريدلالأنىفعلتمهماأطلقهالنأننىلهاوأكدت

وتهددنىأستخدمهالذىالحلاقةبموسىتمسكبهاف!ذا..الثلاثة

!!وفوراالآنأطلقهالمإذاشريانهابقطع

منالانتحارحاولتحينونكدىضيقىقمةفىوأنافجأةوتذكرت

منى،تطلقلكىوليسأهلهاعلىوتفرضنىتتزوجنىلكىولكنقبل

سأطلقهاأننىلهاوقلتالقلوبوتقلب..الأحوالتغيرمنوتعجبت

يجدأنعسىالأخيرةللمرةالأمرعليهوعرضتشقيقهالاحضاروذهبت

فطلقتهابطلاقهاوطالبنىكخرجثمالوقتمنفترةبهافاختلىمخرجاله

الصغرىوأخَىأمىمعوأقيمالشقةلهاأتركأنعليهاوعرضت..

الصغيرطفلهامعهاتصطحبأنوطلبتفرفضتبعدتتزوجلمالتى
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مجروحنفسىعلىوانطويت،بيتهازوجتىوغادرت.أهلهاعندوتقيم

أمهما.عنبعيداحيرضهماعلىوأتحسرللطفلينأنظروالكرامةالنفس

تشتهىلاباالرياحأتتلكن،شهوربعدرشدهالىترجعأنوأملت

واحدبيومعدتهاانتهاءبعدسيدىياأولادىأمتزوجتفقد،السفن

وأبزوجانه300أجلهمنتركتنىالذىهوومن..آخررجلمن

لكن..سنةوعشرينبخسويكبرهاأيضالحفبدينوجدكبارلأولاد

شقةوعندهفاخرةسيارةويركبماديامسزيحتاجرلأنهيهونذلككل

لاشقةفىمعهاقامتوقداالصغرىأختهاكزوجتماماالاسكندريةفى

وفيهاأفخروأثاثهاأرقىحىفىلكنهاشقتىعنمساحتهافىتزيد

الدنيا)تليفزيوناتيلتقطالذىالدولىالايريالأووالدشالفيديو

لىويذهبالشقةفىدائمةإقامةمعهاوأقامأولادهبيتهوتركك!ا

وأنهشرطهاكانهذاأنعلمتوقد،ساعاتلمدةيومينكلأولاده

وراضيا.سعيدالهاستجاب

لمصيرىواستسلمتتصبرتفقدمرارةمنبهأحسستماورنجم

بشئرنهماوالاهتمامالولدينرعايةفىأحزانىوأفركتالصوممنوأكثرت

وعمره-الكبيرابنىأرسللآخرحينومن،وطعامهماملابسهماوإعداد

لكىالجديد،ماما)بيتمنالأصغرشقيقهلىيحضرلكى-عاماا2

الأخيرالأسبوعكانأنإلىالحالهذاعلىشهورومضت.ساعةلمدةأراه

فىيجربهففوجئتالمدرصةمنالكبيرابنىعادحينالدراسىالعاممن

وسألته..فيهايتعثرصغيرةحقيبةالأخرىيدهوفىالأصغرشقيقهيده

خروجهمرعدعندإليهذهبتقد"الحنون)أمهانمنهفعرفتحدثعما
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يريدلازوجهاأنلهوقالتملابه!حقيبةشقيقهوسلمتهالمدرسةمن

هذاتتصورهل!الهدوءيريدوهوصغيرةالشقةلأنمعهماانجها

ياسيدى؟ا

سنوات3العمرمنيلغالذىالصغبروابنىحالىنتخبلوهل

نأهذامعنىهليسألنىالأكبروابنى،اثمىوتعبالجوعمنيبكى

تحبه؟اومنهماحداتريدتعدلمماما

نأوحاولت..الوكيلونعماللهحسبى:أعماقىفىهتفتلقد

ولكن..الجديدةحياتناأوضاعبتزليبوأشغلهمالأولادعنأخفف

لهماتعدلمأنهمالىفقالاوشقيقهالأمهاوذهبتيقتلنىكادالألمجرح

يجبراهاحتىلىتوصيلهأوعندهماالولدقبولرفضاوأنهماعليهاسيطرة

غيىهاأتزوجأنمنىطلباالنهايةوفىتزلدعلملكنهابهالاحتفاظعل

أنساها!ولكىأولادىلترعى

معاناتىالشخصيةتعاستىلىوأض!يفت..كبيرهمفىفغرقت

..أمهممنحرمانهمعنتعويضهمومحاولةأولادىرعايةفىوأمكأب

فأتخيلاليقظةلأحلامأستسلمأحيانانفسىأجدالتعاسةلحظاتووسط

وأنهااختارتهاالتىالحياةفىالسعادةتحققلمأنهااكتشفتوقدمطلقتى

الشخصيةحياتهاسبيلفىبأولادهالتضحيتهاالضميربتأنيباحست

تحتخادمةلتعيشقعودوأنالصفحمنىتطلبنادمةكوعادت..

الىوأعيدهاتمنعبعدعنهافاصفح،أولادهاوترعىالعمربقيةاقدامى

العصبيةنوباتهايقابللاالجديدزوجهاأنسمعتأنىوخاصةعصمتى

عليهثارتأنهاوسمعت..بالحذاءو)ناأفعلكنتكماواللينبالصبر
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منهاوطردامية،علقة)فضربهاالزواجمنشهرينبعدمرةلأول

بيتفىأمضتهمايومينبعد،كالكلبة"اليهعادتفقدذلكورنجمالشقة

أنبعدسهلالي!الحلمهذالكنالإعادتهايذهبأنودونأهلها

ارسلهمأنىولولا..الاَنشهورتسعةأولادهافراقعلىمطلقتىصبرت

رؤيتهم.طلبتلمامرةشهركلأمهابيتالى

منأتزوجبأنوالأصدقاءالأهلنصيحةالىأستمعأخرىأحيانوفى

أرىلكنىالعمرورحلةأولادىرعايةمعىلتتقاسممطلقةأوأرملة

ويطول..فأترددأمهمتركتهمكماأتركهمانمنعيرنهمفىالخوت

حلمأنتظرهل..؟افعلأنسيدىياتنصحنىفبماذا..ترددى

ومتاعبآلاممنأعانيهمامعوحيداأبقىامأتزوجام..هذااليقظة

لأبنائى؟وأتفرغ

تصلحقدصديقىيااليقظةأحلام:اقولالرسالةهذهولكاتب+

لكنها،احتمالهعنيعجزأليمواتعمنأحياناالاثسانإليهايهربلأن

الواقع،ارضفىتحققهاينتظرأوأساسهاعلخططهيبنىلأنتصلحلا

أنيجوزلا،الواقععناءمنالخيالواحةالىقصيرةهروبفزاتإنها

اختلطتوإلاطويلاالمرءإليهايستنيمأنولا..لحظاتعنتطول

وحلموأحكامهتقديراتهوطاشت..والخيالالواقعبينالحدودلديه

الأقلعلالقريبالمنظورفىالمنالبعيدحلمال!تحديدوجهعلىيقمظتك

ملائماتراهمالنفسهاتطلبأنانيةجامحةشخصيةالسابقةزوجتكلأن

وحدها.رغباتهاإلااعتبارهافىتضعولا،عليهللحصولوتقاتللها

وحينأهلهاعلىلتفرضكالانتحارحاولتحينذلكفعلتوقد
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المرةفىخطؤهاكانف!ذاالآخز)وتتزوجمنكحريتهالتنالبههددت

ضحايالهلأن،تغتفرلاجريمةالثانيةالمرةفىفهو..محتملاالأو!!

منعشرةالثالثةأكبرهميتملمالذىالثلاثةوأولادهاأنتهمأبرياء

عنالصغاراطفالهاتجاهعاطفتهاولاالأمومةكريزةتردهالاومن،عمره

،الوجودفىآخرشىءعهايردهالانفسهاوهرىلرغباتهاالاستسلام

،الإطلاقعلىودوافعهاالمرأةغرائزأقوىهىالأمومةغريزةانذلك

حياتهاظروفواحتمالبهملتمسكفيدفعهالصغارهاقبهايرقلمومن

يحتاجالذىالصغيربطفلهامؤقتاللاحتفاظحتىأواجلهممن

وأل!نفسهامراجعتهاأوضميرهاصحوةعلالاعتمادفىأمللا،لرعايتها

علىالآنأستبعدهما-وهوذلكفعلتهبهاثم.فعلتماعلىندمها

أثركلنفسكمنوتمحوعهاتصفحأفيأنتتستطيعفهل-الأقل

لأطفالها3وتنكرهابكلغدرها

التىوالبراكينالعواصفمنمتصلةسلسلةمعهاحياتككانتلقد

العاصفة،النوة)انتهاءانتظارالامعهاتملكولاأمامهاعاجزاتقف

،جديدةبعاصفةالبحريموجأنقبلالوقتبعضأنفاسكتلتقطخى

علىالحرصوهوالدوافعبأنبلمدفوعامعهاحياتكاحتملتوقد

ناحيةمنتجاههاالعاطفىوبضعفك..ناحيةمنالأبناءسعادة

وأنمقيمةمازالتبينكماجمعالذىالحبعلىأنهااعتقادكمع،خرى2

لىوليس،لمتقلبالنارىمزاجهالىيرجعانماانفجارأتهامنتعانيهما

هذاتحققلومعهاحيامكستكونفكيف..تجاهكعاطفتهاجفاف

وتحملتأجبتهالذىالقلببخيانةالآنعرفتوقد،المستحيلالحلم

3الأهوالهذهكلأجلهمن
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،للأحباءالخطابامنالكيريغفرقدغفورقلبالحبأنصحيح

الشاعرعبارةبصدقعليهاتنطبقالتىالحالاتبعضهناكلكن

أنه:قالحينطاغورالحكيم

واحكامبيسروصلهاعادةيمكنف!نهنصفينلىالحجرينقسمحين

معأما،السابقانقسامهأحديلحظأنبغيرقبلمنكانكاليعرد

يفزقوعندما..دائماومتغيرحىكائنلأنهيختلفالأمرف!نالإنسان

لاف!نه،عنهالصفحيمكنلامابينهميحدثأوطويلةلفزةالناس

قبل.منكانواكاليعردواضمهمإعادةيمكن

وصلإعادةيمكنلاالتىالقليلةالحالاتمنللأسفهذهوحالتك

ولاالحبلخيانةفقطليس،قبلمنكانكماليعودفيهاالم!نقسمالحجر

لبشاعةوإنما،أجلهمنالحياةيفقدوكادالقلباختارهمنبعهدالغدر

حداءلىرمشلهايهتزأنبغيراليسربهذاالصغارأطفالهاعنالأمتنازل

الحياةمستوىلهايحققالذىزوجهالأنالوليدالطفلحضانةعنتنازلها

تتنازللاصديقىياالعجماواتإن!معهاوجودهيحتمللاأرادتهالذى

منوأظافرهابمخالبهاوتخمثىتقاتلوإنماالسهولةبهذهصغارهاعن

:والأمهاتللاباءيقولالشريفوالحديث..منهاانتزاعهايحاول

باعتباراتيضحونمنهموكثيرون،أدبهموأحسنواأولادكم"الزموا

عنأوأبنائهمعنيتخلوالكيلاالماديةوالاعتباراتالث!خصيةالسعادة

تأملفكيف..أدبهموإحسانرعايتهمفىوالدينىالإنسانىواجبهم

اليسربهذاالصغارأطفالهاتجاهالمقدسواجبهاعنتخلتفيمنخيرا

إمكانيةتتصوروكيف..ا؟رؤيتهمطلبتلماإليهاترسلهمأنكولولا
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بينكما3ينشرخولميكنلمشيثاوكأنأخرىمرةوبينهابينكالحياةعودة

منتلتفتولم،السيدةهذهمعكثيرافرطتلقد..صديقىيا

مزاجهاعنوتتفهمهتتلقاهأنينبغىكانالذىالمبكرالإنذارإلىالبداية

القوىمكتبفىعليهالتعرفكالأولاليوممنالنارىوطبعهاالعصبى

مانالتوقد،لهاتصلحكتولالكتصلحتكنلمفهى،العاملة

فىفدخلتلهايصلحونالذينالأزواجنمطومنالحياةمنالآنتستحقه

كايروضهاوكيف..شاطينهامعيتعاملكيفيعرفرجلعصمة

رهينمعهومستقبلها..الثرسةالنمرةالوحوشمروضيروض

فىالثرسة،كاتريند)حدثكما،عليهاوتجبرهلشلطهبخضوعها

يتقدمواأنالشبانكلرفضالتى،النمرةترويض)شكسبيرمسرحية

المجربزوجهاجاءهاأنالى..وجموحهاال!ثرسلطبعهالخطبتها

كانحتى،وتسلطهلثمخصيتهوحنكتهبخبرتهوأخضعهاا"بتروشيو

الشمسأأنهالهاويقولالآخرينأمامالساطعالقمرا!لىليرأنيتعمد

نأبعدالمباركةالث!مسأنهاوراءهوتردديقولماعلىفتؤمن،المباركة

جنسه!منآفةجامحولكل..الرأىفىمخالفتهعاقبةجربت

الصبرعلىبقدرتكرهينامعكحياتهااستمراركانفلقدأنتأما

ومنتستحقهامنالدنيامنتنالانالآنلكاَنوقدوالمرونةوالاحتمال

ومنعدوانيةولاتسلطبلاومرهاالحياةحلوولثارككقدركلكتعرف

..أيضاأولادهاوربماأولادكرعايةتقاسمك

لكىهذاالمزعجاليقظةحلمراودككلماصديقىيابع!فرأسكفهز

العمربقيةوالمعاناةبالوحدةنفسكعلىتحكمولا..الأبدالىمنهتطرده

928

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شريكةعنلنفسكوابحث،والعقلاءالأه!!لصيحةاستجبوإنما

لربكأمركوفوضوالماديةالاجتماعيةوظروفكولسنكلكملائمةعمر

السماءتعويضوانتظر..عهدكلكتحفظولمصغاركعنتخلتفيمن

قريبا،تترىجوائزهاتأتيكولسوف..عناءمنمعهالقيتعمالك

..اللهب!ذنجداَوقريبا
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الناربيت

فىأجدولاإليكاكتبهخطابثالثهو

نألمماسبقوقدلإرسالهالثمجاعةنفسى

وأناإليكأكتبأنسنواتسبعمنذأردت

منلكلأشكوالكلياتب!حدىطالبة

الطالبوشقيقىأنانعانيهوماحياتنا

..وأمىأبىمعفيهنعيشالذى..الناربيتفى..وقتهاالجامعى

أمىبينوالعراكالشجارلهبمنمستمرةشعلةفيهحياتناكانتفقد

طقطقةفيهاتسمعشعلة.الحكومىالموظفوأبىالتربويةالموظفة

فيهاويعلو..أحيانا(الشبشبأفيهاويرتفعيح!رقحينالخشب

بضعةكلتجلجلالتىالفضيحةجانبا!لىدائماالاْلفاظبأقذعالصوت

نفسياألماوشقيقىأنالىويسببويخجلنايخزيناكانمما،العمارةفىأيام

أحدبعدالبيتأبىتركحينمرةذاتقمتهالألمهذابلغوقد،بالغا

تلميذةواْناشديداضغطاأمىعكوضغطتالعنيفةالصداماتهذه

محضرالتحررالشرطةقسما!لىمعهاللذهابالثانويةبالمدرسةصغيرة

ووقفت،مكرهةوذهبت،ضربهاأنهعلىفيهبىوتستشهدأبىضد

فىتتجمدوالكلمات..تستنطقنىأمىوراحتالشرطةمساعدأمام
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قائلاأمىوضهرالشرطةمساعدعكأشفقحتىتخرجأنتريدولافمى

تريدولاطيبةبنت..ابنتكإن،سيدتىياتفعلينماعليكحرام:لها

وخرجت..الشرطةعنبعيداالموضوعفسوى..أبيهاعلىتشهدأن

المعاناةهذهوبشبلهاخذلانىعلىتلومنىوأمىباكيةالقسممن

العصبيةوالتشنجاتالانتفاضاتمننوباتتأتينىكانت،المستمرة

التالىاليومصباحفىأمىعنهاتخبركأحينإلابهاأعرفلانائمةوأنا

استمرتوقد،أبىفراشهاجرةطويلةفترةمنذمعىتنامكانتلأنها

ذلك.بعدسنواتعدةتطاردنىالانتفاضاتهذه

وبدلاالشبابوأوائلالصباسنواتعثشاالكئيبالجوهذامثلوفى

،المعاناةألوانكلفيهاتجرعنا..العمرفتراتبأجملنشمتعانمن

زهرةمعهااضاعالتىأمىمعمأساتهعنلىحكىأبىبىانفردوكلما

خدعهاالذىأبىمعمأساتهاعنلىحكتأمىبىانفردتوكلماعمره

أمىلدىالتوسطأبىمنىويطلب،تقولك!اعمرها(شقاء)وأخذ

ونقف..أخىمعيفعلانوكذلكأبىلدىالتوسطأمىمنىوتطلب

بينهما.ومحبطينعاجزيننحن

وأحبهافتاةعلتعرفالجامعيةأخىدراسةمنالأخيرةالسنةوفى

معهايخرجوبدأ،الثقيلالبيتجومنمهربالهاحبهفىووجد

فىوعملكليتهفىتخرجثم،عنىليخففنزهاتهمافىمعهويشركنى

أسبوعاصعناليقيميأتىثمالشهرمنأسابيعثلاثةبهايقيمنائيةمدينة

كانفقد،قاتلةووحدةموحشبفراغعنىلغيابهواحسست.واحدا

فىمتجاورينوققاوكم..المعاناةفىالأوحدوشريكىالوحيدةسلواى
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بينجديدةمعركةنثمهدونحنوالألمالخوفمننرتجفالنرفةمنجانب

علىقرانهأخىوعقدكليتىفىتخرجتثم.الطفولةسنمنذأبوينا

منبالخلصوسعدالعربيةالدولاحدىفىللعملمعهاورحلفتاته

بشىءفراغىأشفلأنأحاولالكئيببيتنافىوحدىوبقيت،المعاناة

لىتقدمالأثناءهذهوفى،الكلياتب!حدىحرةبدراسةوالتحقتمفيد

الآخرنصفهعنيبحثلكىأجازةفىوعائدبالخارجيعملشاب

البداية،منللفكرةاتحمسولم،الأجازةنفسفىقرانهويعقدويخطب

ولاجاهزعريسلأنهعليهلأوافقوضغطهابثقلهافوقىنزلتأمىلكن

حافزىولكن،كشخصبهأعجبتأننىأنكرولست،شىءيعيبه

بيتمنمعهأهربوسوفعربيةدولةفىيعملأنهكانلقبولهالأول

،حماسبلابهالارتباطعلوافقتوهكذافيهأعيشالذىالشقاء

وتزوجتعليهقرانىوعقدلهخطبتكيفالآنحتىأدرىولست

الثواطىءأحدلىسافرناالمتعجلالزفافوبعد،فقطاسبوعينخلال

الفندقوفى..حياتىاياماتعسأيامهفكانت..العسلشهررحلةفى

لنىجوارىلىنائموهوزوجىلىأحياناأنظركنتبهأقمناالذى

تزوجتهولماذا..؟الرجلهذامنوأتساءلنفسىمنواتعجبالفراش

حقيبتىأحملأنمرةمنأكثرفكرتأنىحدإلى،فعلتمافعلتولماذا

وقعتوقدذلكأفعلأنهيهاتلكن،للقاهرةعائدةوحدىواتسلل

الذىالمثواراستكمالإلاامامىيبقولم..يقولونكماالرأسفىالفأس

الىزوجىوسافرللقاهرةوعدناالعسلأجازةوانتهت،باختيارىبداته

ففوجىءأجازتهفىأخىوعاداليهيستدعينىأنوانتفرت..عمله

الزواجهذاعلىأحدارغمنىهليسألنىبىوانفردلهوتعجببزواجى
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زوجىوارسل..السعادةلىوتمنىدوافعىفهملكنه..ذلكلهفنفيت

فيهعشتالذىالأحزانبيتمنوتخلصتوسافرتإليهيشدعينى

..مريحةهادلْةحياةأحياأنأملىوكل،الضائعةعمرىسنوات

بعدوتخلصتإسعادىفىوسعايدخرلاطيباإنسانازوجىووجدت

عامينوبعد،النومأثناءالعصبيةالانتفاضاتمنالزواجمنشهور

يعمقأنالمفروضكانذلكورغم،الجميلةالوحيدةطفلت!ناأنجبنا

فقد..العكسكانحدثمالكن..بينناالروابطالطفلةمجىء

.يومبعديوماتتدمعزوجىوبينبينىفجوةهناكبأنأحسست

كذلكوأح!لأخلاقهوتقديرىلهاحترامىرغمأحبهلمللأسففانا

لىيعبرواحدةبكلمةينطقلملأنهعلاقتناعلىحرصهرغميحبنىلمبأنه

منالنوعهذايعرفلأبأنهذلكفىويتعللزواجنامنذلىحبهعنبها

المعقولمنيكنولم،بالأقواللابايأفعالمشاعرهعنيعبروأنهالكلام

بعدحدثلكنه،معهالحياةفواصلت،كهذاتافهلسبببيتىأهدمأن

كاملةثقةالآنحتىفئيثقلمبأنهأشعرنىمابمصرأجازةفىونحنذلك

بعدإليهالعودةعدمعلىوصممتجداَفغضبت..الماديةالناحيةمن

أننيتىوفىإليهوسافرتتصميمىعنتراجعتثم..لعملهسفره

تجاههماعرىبأنأحسواناإليهعودتىومنذ،تجاههمشاءسىأختبر

بدأتحتىالخاصةعلاقتنامنغالباوأخهربأحبهلملأنىنفاقمث!اعر

حياتىأراجعإننى.السببلهذاصمتفىيكرهنىبدأتدبأنهأشعر

نعيشالذىالمغلقالمجتمعذلكعلىوساعد..مملةفاترةفأجدهاالآن

بطبعه.الصداقاتقليلوزوجى،زياراتولاصداقاتلاحيثفيه
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قفرغتثمفترةعملتلأنىبالعملالمللبمغالبةتنصحنىألاوأرجو

.الآنلىمتاحغيروهولطفلتى

ف!نهالأمامإلىخطواتالإنسانيدفعلمإذاالزواجأنمرةسمعتوقد

رجعتوإنماللأمامأتقدملمأنىأحسوأنا.الاختياراساءقديكون

بكلالمائدةوأقلبالانفصالطلبعلىأقدمفهل،الوراءالىخطوات

الحياةطعمأتذوقأنوأحاولوالناسوالمجتمعنفسىوأواجهفيهاما

والطموحوالزواجبالحبأحلمكنتحينصباىمنذبهحلمتالذى

مع،الفاترةحياتىوأواصلعليههوكماالحالاتركأمكثيرةأشياءالى

إذاوهل،الاكتئابمنينقذنىنفىلطيببحاجتىأشعرأنىالعلم

يدىبينالتىالنعمةعلىتمرداذلكيكونالانفصالعلىأقدمت

بماذاأم..كيانىمنيتجزألاوجزءروحىهىطفكأنوخاصة

؟.تنصحنى

لكىسيدتىيايتزوجلاالإنسان:اقولالرسالةهذهولكاتبة+

شريكاءلىيسكنلكىوإنماالخلفالىأوالأماميلىخطواتيتقدم

فىيرتكبهخطأوأكبر.وأشجانهاالحياةأفراحويشاركهجانبهبهيطمئن

مشكلةمنالهروبدافعسوىسببلغيرب!نسانيرتبطأنهرنفسهحق

حينللأسفبنفسكفعلتماوهذا،تحملهاأومواجهتهاعنعجز

رغبتكلمجرد،ال!سعادةفىاثمروعةباَمالهمدفوعابابكطرقمنقبلت

بلهبيومكليتلظىالذى"الناربيت"فىحياتكمنالتخلصفى

عندائمامسئولأخرىناحيةمنالإنسانلكن.والشقاقالشجار

وأ،تبعاتهاتحملعنيكصأنالشجاعةمنوليس،وأفعالهاختياراته

592

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مقدماتكانتولقد.ثمنهاعنهنيابةيدفعوابأنللاخرينيرضىأن

السيطرةداثرةعنبعدتخرجلمالنتائجلكن،تأكيدبكلخاطئةزواجك

اقتناعغيرعنتزوجتقدأنكهىالأساسيةوشكلتك،والتصحيح

بأنبالزواجالنفسىالقبوللبذرةيسمحلمتعجلوفى..بزوجككامل

طبيعةساعدتثم.الرييعىموعدهافىالحبزهرةضثمرتدريجاتنمو

لمأنكتقولينوأنت،إيقافهأوالنموهذابطءعلىالمتحفظةزوجك

معكأختلفلكىالزواجبهذا،الأماملىخطوات)حياتكفىتتقدمى

قطعتفلقد،أصاسهامنالفكرةعلىاعزاضىرغمذلكفى

بيتالزواجبهذافغادرت،الأمامألىانكارهايمكنلا)خطوات"

التثشجيةالانتفاضاتمنوتخلصتفيهتعشينكنتالذىالجحيم

..برعايتهاتستمتعينجميلةطفلةوأنجبتتزعجككانتالتى

أبويكبينمنهأنتقاسيتماتجنبيهاأنعلىجاهدةوستعملين

يدخرلاالذىالطيبزوجكمعشقاقولانزاعبلاهادثةحياةوتعيشين

وطفلتك..طيبةوالماديةوالاجتماعيةالصحيةوحالتكلإسعادكجهدا

لااللهنعمةتعدواوان)..للهوالحمدمعاقةعليلةوليستطيعية

الله؟ب!ذنالسعادةفىخطواتذلككليكونلافكيف.(تحصوها

يستحقلارسالتكمنحذفتهاالتىالماديةالمسألةعنلىرويتهماحتى

منفيكيثقلاأنهمنهاالاشنتاجفىولاالغضبفىالمغالاةهذهمنك

أبدادليلاوليستالاعتباريستحقلاتافهشأنفهى،الماديةالناحية

عداوفيماوأخيراأولأحقهمنإنهاثم،نضائجمنإليهتوصلتماعلى

ويتحملإسعادكمحاولةص/ينىولاحقوقكفىيقصرلافهوذلك
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..وك!نسانكزوجثماعرهجرحمنذلكفىمامع،منهضهربكصابرا

مشاعرولاعدائيةالنهايةفىلي!ستتجاههصثماعركف!نذلككلومع

قلبكفىبعدتولدلمالحبشرارةلأنفقطحياديةمثماعروإن!ا،كراهية

)الآخطالسوىالإنسانيكرهانيندرلأنهطبيعىشىءوهذا..تجاهه

وقدالعاطفيةلمث!اعرهيستجبلمولوحتىمعاثرتهويحسنيحبهالذى

نايمكنلاالمحبةأنمنفاضللقارىءرسالةفىقرأتهب!اذلكذكرنى

لنايحملمنتجاهخجلاتلدفهىعبةتلدلمانلأنهاأبداعاتراتكون

عليهيكونأنينبغىماأوالآنزوجكمعحالكهووهذااالمحبةتلك

معه.حالك

..الحبلأعمنوخلوهاحياتكفتورمنتشكينكنتوإذا

كلمنهميحتملونمنعرةظروفهمعليهمفرضتمنهناكأنفتذكرى

علىأجنحتهمطاوينالحياةفىيمضونفهمذلكومعالمعاناةالوان

.الأجورعندهتضيعلامنعندومعاناتهمشقاءهمويحتسبونتعاستهم

حياتكفقارنى،ببعيدأسلوبهاعلىاعتراضىرغمأبويكحالوما

دائماوتذكرى،كثيرابكترفقتقدالأتدارأنوستجدين،هؤلابحياة

السعادةفىالعادلةفرصتهماوطفلتهزوجكتعطىانواجبكمنأن

يأذنحين،كاملةسعادتهماتثماركينهماوسوفالآلاممنالخاليةوالحياة

أوضاعكمعتتوافقينحينأو..قلبكفىتولدبأنالحبل!ثرارةالله

قدالناسوأى..يقصهاعماوتتجاوزينجملتهافىضوترضين

فتورفىليستالحقيقيةالكارثةإن!؟السعادةأسبابكللهاكتملت

وإنما،الأخرىالحياةآلامالىبالقياسالمشكلةهذهأهونماإذحياتك
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أبواكأجرمفلقد،عمركزهرةوعشتفيهولدتالذىالشقاءمنبتفى

فبذراالشخصيةمشكلتهمافىمعهاب!شراككماوشقيقكأنتحقكفى

علقدرتكمافىيحتسبانلاحيثمنوأثرانفسيكمافىالاكتئاببذور

هىوهذه..والمعانىوالأهدافالأشياءقيمةوإدراكبالحياةالاستمتاع

ولاأبنائهمأماميتجملونلاالذينوالأمهاتالآباءبعضجناية

يعفونهمولا..الأبناءعنوفضائحهمومعاركهمبنزاعاتهميستخفون

مدركينغيىوحدهميقاسوهاألاعليهميعزكأنمامعهممعاناتهامن

النفسىتكوينهمفىوتؤثرأعماقهمفىتترسخالتىالنفسيةالآثارعمق

ضحيةإنك،والحياةوالسعادةالزواجعنوأفكارهمتصوراتهموفى

لنفسجديدةضحيةوتصنعىالقصةتكررىأنفحاذرىأبويكلأنانية

علىالناسأقدرهوللظلمتعرضمنلأنطفلتكهىالجريمة

بمعاناتهالأبرياءيظلمأنعنوأبعدهمالضحايابمشاعرالإحساس

يواصلأنهىلهالوحيدةفنصيحتىزوجكأما.بعدهمنواختياراته

الاقترابيحاولوأنقريبوقتفىمسامكلهتتفتحأنلىعليكالصبر

إلىتجاهكمشاعرهعنبالكلماتليعبرللسانهالفانويرخىمنك

القلوببينوتؤلفالنفوسترضىالصغيرةاللفتاتفهذهالأفعالجانب

كانفلقد..فيهايتحفظاأنامرأةأولرجليجوزولاالشركاءولَقرب..

السيدةتجاهالقلبيةمشاعرهعنالتعبيرفىتحفظلاالكريمالرسول

وهوالخطاببنعمرعنوروى،عيباذلكفىيرىولا،عاثة

معأى)أهلهفىيكونأنللرجلينبغى:قولهوجديتهبشدتهالمعروف

.!رجلاكانالقومفىكانف!ذاوالبساطةالأنسفىأىكالصبى6زوجته
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نأالبليةومن:متثمكيافيقوللهزوجةيمازحالافعىالإماموكان

فيهمماثلشعرببيتزوجتهعليهفتجيب!تحبهمنمجكفلا..تحبه

يرقق..الصغيرةاللفتاتبهذهوالاهتمام..مماثلةبدعابةغزلهعلى

روىولقد،الحبمنهايتسللالتىالثغراتيهاويفتحالجافيةالقلوب

نظرهاالتىالحالاتمعظمأنالطلاققضايامنآلافانظرامريكىقاض

وهوزوجهاتودعأنالزوجةكنسيانالصغيرةاللفتاتب!همالبدأتقد

الزوجةمناسباتالزوجنسيانأوطيبةوداعبكلمةعملها!لىخارج

تجاهها.مشاعرهعنالتعبيرإهمالهأوالخاصة

منصفةجديدةبعينإليهوانظرى..زوجكمعالمحاولةفواصلى

فىطفلتكوسعادةأيضاإرادتكبملءاختزلهك!نسانسعادتهتضع

أوللاختيارمجالهناكيعدولمالأمرالطفلةمجىءحسمفلقد،الاعتبار

علىالنفسىبالطبيبواستعينىالعاطفيةالاعتباراتأمامطويلاالوقوف

منأعماقكفىمستقرةمازالتالتىالاكتئابيةالرواسبمنالتخلص

سوفوعندهاعليكأنعمهاالتىاللهنعمةواذكرى(الناربيت)سكنى

السعادةمنتقتربينوسوف..وأعماقكروحكفىكثيرةأشياءتتغير

الله.ب!ذنوالرشاد
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لخديعةا

عمرىمنوالثلاثينالخامسةفىشاب

بينوحيدابالجنوبطيبةأصفىنثمأت

منالأسدبنصيبففزت،شمماتثلاث

ونعمت،وشقيقاتىأبوىورعايةحب

حتىتعليمىفزةطوالصالحأسرىبجو

مرموقة،وطمةفىبالجنوبمدينتىفىوعملتالجامعةفىتخرجت

وبعد،الآخربالجنسعلاتةأيةلىتكنلمالجامعيةدراستىوخلال

أولادىبرؤيةليسعداالزواجفىعلىيلحانوأمىأبىبدأوعملىتخرجى

علىفوافقتالملائماتالقياتلىترشحامىوبدأت،حياتهمافى

الجنسبعالملىصلةأولهىبهاعلاقتىوكانتوخطبتهاإحداهن

أمىاتهامبسبببالفثملانتهتفقدطويلاالخطبةتستمرولم،اللطيف

حياتى.منالصفحةهذهوانطوت.عكالسيطرةبمحاولتهالخطيبتى

به،وتشاغلتعملىفىجهدىوركزتشهوربعدالتجربةونشت

وذكرنى.ومنيوأمىأبىمنإلاالبيتفخلاشقيقاتىاَخروتزوجت

أحفادهيرىأنفىالقديمةبأمنيتهعينيهفىتزقرقودموعهزفافهاكأمأبى

علىيمضولم.خيراووعدته،الأجلإليهيسبقأنقبلالوحيدابنهمن
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كانكأنما..اللهرحمهفعلاوافاهقدالأجلوكانإلاشهرانالحديثهذا

وازددتمسكننافىوحيدينأمىمعوعشت.منهاقزابهيستشعر

منعدتيوموذات.بالزواجعكأمىالحاحمنلأهرببعملىانشغالا

منزعجاودخلتذلكمنوتخوفتمفتوحاشقتنابابفوجدتعملى

أمىمعالصغيروابنهاالشابةابنتهاومعهاجاراتناإحدىنوجدت

منلأمرالبابتفتحوهىبسيطةإغماءةفاجأتهاقدأمىأنمنهموعرفت

السلمتصعدكانتالتىالطيةالجارةإليهافأصعت،البيتأمور

لهاواستدعوا،لمسكنهاإعادتهاعلليعيناهاابنيهاونادتوسندتها

فعلواماعلىبحرارةوشكرتهم.عليهاليطمئنوامعهاوبقواالطبيب

تلكعلاليومذلكمنذوتعرفنا،أمىعلىاطمئنانىبعضواسزددت

فىومساعدتهالصغيربابنهابالاهتمامجميلهاردوحاولت.الطيبةالأسن

أعجبتلهدروسىوخلال،مقابلبلاأسبوعيادرساب!عطائهدروسه

بتدينهاوأعجبت،الرقيقوالحجابالهادىءالجمالذاتبشقيقته

لها،وحبىب!عجابىشهوربعدففاتحتها،صلاتهاعلومحافظ!تها

أمىأيضارحبتكمابىورحبتمنهاالزواجفىبرغبتىأمهاوفاتحت

بحياتنامعاوسعدناوتزوجناالجميعسعادةوسطصيعاالخطبةوتمت

تلحأمىوبدأتزوجتىتحملأنبغيرمضتالأولىالشهورلكن..

وأطالبهاأسئلتهامنوأتهربوالإنجابالحملاخبارعنالسؤالفىعلى

يتخلىانالأملقلبهيهاتولكن..بسؤالهازوجتىمثاعرتجرحبألا

أمىكلامبسببالمثاكلالهادئةحياتاعرفتوهكذا.الطبيعةهذهعن

تعرضأنمنىزوجتىوطلبت،والإنجابالحملعنزوجتىمع
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المشاكللكن،المئاكلعنبنانأياَذلكفرفضت،الطبيبعلنفسها

وبعد.الموضوعهذابسببزوجتىوأصأمىبينتزايدتبلتفارقنالم

..مختصطبيبالىأذهبأنعلىزوجتىمعاتفقتطويلتردد

علىقادرغيراحدناأنلناتبينف!ذا،متخصصةطبيبةاءلىهىوتذهب

مهماأحداعيهنطلعولابيننافيماالسربهذانحتفظف!ننا،الإنجاب

وجاءت.والتحاليلالفحوصوأجريتالطبيبالىوذهبت.حدث

تمتعىرغم،الإنجابعلىقدرتىعدمهىلىقاسيةبمفاجأةنتائجها

بعدوقررت؟!عرفتبماأفعلماذاوترددت.الرجولةمقوماتبكل

منهىتنتهىأنالىالحقيقةبهذهزوجتىأخبرألاطويلتفكير

زوجتىفوجدتمسكنىإلىيومذاتعدتثم.وتحاليلهافحوصها

أمهابأنوفسرتها،شاهدتنىحيندموعهاعنىتخفىواْسرعتتبكى

نتائجعنتسألنىلمزوجتىأناللهوحمدت،سيئةحالةوفىمريضة

صاعنىتخفىبأنهااحسستقدكنتوإنالموضوعاناوتجاهلتتحاليلى

ومضت،اللهرحمةاءلىامهاتوفيتقليلةأسابيعوبعد..أعرفهلا

قدأمىأنوعرفت.زوجتىأجدفلمبيتىاءلىعدتثمقليلةشهور

الحملبحديثلهاإيلامهابسببكالعادةجديدةمشكلةفحدثتزارتها

بطلبمرةلأولفقابلتنىزوجتىأصبيتالىوأصعت،والإنجاب

عدماثبتتقدالتحاليلبأنفأجابتنى،السببعنوسألها،الطلاق

لاحتىالمؤلمةالحقيقةهذهعنىأخفتوأنها..الإنجابعلقدرتها

نتي!جةعنعينىفىالصامتةبالتساؤلاتتتعذبوكانت،تصدمنى

حرصاالنتيجةعنلهاسؤالىوعدممعهاأخلاقىكرموإزاء،الفحص
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وتريد..الأبناءتهبنىلنبمنأرتبطألالىتريدف!نها..ضعورهاعلى

كبير.حبمنلىتكنهممابالرغمغيرهامعحياتىلأبدأنفزقأنلنا

باذاتدرىفهل..سيدىيازوجتىبهواجهتنىماهذاكانلقد

وأصارحهاآلامهاعليهاأهونأنالمفروضكانلقد..؟عليهأجبتها

نأوعلينااللهإرادةهىهذهوأن،الإنجابعلقادرغيرأيضابأننى

بالذنبإحساسأىبلاالجميلةوعرتنابحبناونسعدمعاجاتنانعيش

أفعللملكنى،يقولونكما،سواالهواأفىكلينالأن،عندهاأوعندى

دفعتنىالتىالاَثمةالنزعةهذهسرالاَنحتىأعرفولاأسفبكلذلك

المضحىالزوجدورعليهاوأمثل،نفسىعنأعرفهماعنهاأكتملأن

..أجلهامنالإنجابفىحلمهعنويتخلىبزوجتهيتمسكالذى

ا!لىجوارهاالىسأقفأننىالشهامةبلهجةلهاوقلت،كلهذلكوفعلت

أريدلاوأننى،اللهب!ذنوالإنجابالحملوتستطيعوتشضتعالجأن

تعويضكلفيهوأجدبيننايجمعالذىبالحبوأكتفىاطفالامنها

رجولتىعلىأبتفقد،بالحقيقةاصارحهاأنعنوعجزت.وسعادة

علقادرغيرمثلهابأننىأصارحهابأنوعاداتناوتقاليدنا"وصعيديتى"

غضباأمىمنأغضبوأصبحتبيتناالىمعهاوعدت.الإنجاب

زوجتى،تسترضىأنلى،الانجاببعدمتعايرهاحينوأقاطعهاشديدا

بحياتىجداَوسعدتبىوحنانهامحبتىفىناحيتهامنزوجتىوتفانت

وإفلاتالمضحىالزوجشخصيةتقمصأحيانانسيانىمنبالرغممعها

لهامؤكداسريعااستدركأنقبلالأطفالفيهاأتشهىعابرةبعبارةلسانى

.الأطفالمتاعببغيرللسعادةجنةهوبيتناأن
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نأأستطيعلاأننىهىسيدىياالآنبهاأصارحكالتىوالحقيقة

تتعذبأراهاأنأستطيعولا..للنهايةالدورهذاأداءفىأستمر

..بالأولادإسعادىفىوتقصيرهاالضميروتأنيببالنقصب!حساسها

لىت!نظرحينعينيهافىدائمامستقرةالانكسارنظرةلرؤيةكثيراوأحزن

علىوتصبرشىءكللىتغفروهىرؤيتهاأستطيعلاكما..سامة

عليها،فضلا)لىبانلإحساسها،فعلتمهماأحيانامعهاعصبيتى

وبلابصبرالحينذلكمنذالعلاجواصلتأنهااسؤالأمرزادوقد..

علىقدرتهااستردادفىالأملعنواحدةلحظةتتخلىأنوبغيركلل

موعدعلىدائاأراهاكنتالماضيةالسنواتوطوال،والإنجابالحمل

وأ..وأدويةحقنةلأخذأو..التحاليلمعملمعأو..الطبيبةمع

بألالآخرحينمنتطالبنىوهىذلكركل،جراحيةعملياتلإجراء

أصرخوأكادفأرفض..غيرهاوأتزوجأطلقهاوأن،الحرمانهذاأتحمل

فضلصاحبلستأنىوهى.المرةبالحقيقةلهامعترفاوجههافى

معأومعهافيهلىأملولا،الإنجابمنمثلهامحرومأنابلعليها،

زوجتىمعايرةمنوتستريحأمىأيضاوتهدأوتستريحتهدألكى،غيرها

لأتزوجهالىيومكلجديدةعروسترشيحومن،لهاالشتائموكيل

تريد.كمابالأطفالالبيتوأملا،منهاوأنجب

اللهبأنأحسلكنى..والعمرةالحجلأداءمعىاصطحبتهالقد

كلوأقابلزوجتىأظلممخاحإنسانلأنىمنىيتقبللموتعالىسبحانه

الشهامة.وادعاءوالخداعبالكذبمنهاالكبيرالحبهذا

استيقظوهل..ذلكبكلالآنأنتأصارحكلماذاسالتنىف!ذا
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لكنه،البدايةمنذمتيقظضميرىبأنأجيبكف!نى..متأخراضميرى

قدالعلاجأنفهوأمرىفىلأستثيركاليكالجأجعلنىمااما..جبان

وما..تقولكمالهتستجيبوبدأت،زوجتىمعثماؤيؤتىبدأ

علقادؤوتصبحالث!فاءلهايتحققحينأفعلماذاهوالآنيثغلنى

3الانجاب

الوقتنفسفىأحتملولا،بالحقيقةزوجتىمواجهةأطيقلااننى

وقد،ذلكأرادتاذاغيرىمنتنجبلكىحقهامنوهو..فراقها

أختلقان،علاجهانجاحاحتمالاتوازديادتحاليلهاتحسنمعفكرت

،الأطفالوتنجبغيرىلسَزوجأطلقهاثمنرعاىمنمشكلةمعها

مالىتغفرلنأنهاكما،حياتىكلوهىذلكأفعلانأصتطيعلالكنى

لعدةوهوانذلمنتجرعتهماكلبعدبالحقيقةصارحتهاإنبهافعلت

؟سيدىياأفعلفاذا..الأمرهذابسببأمىيدعلىصنوات

جميلةقصةأفسدتلقدصديقىيا:أتولالرصالةهذ.ولكاتب+

فىقساندا،الانجابمعالهمايرلماللهأنعلماتحابينشابينلزوجين

الثريكأنهمنهماكلتأكدانبعدامتزاجاوازداداوتعاطفاالحياةمواجهة

فلماذا..بهالايكتمللاالذىالصحيحونصفه..لصاحبهالمثالى

..3منكماكلنقصالأيامبهاجبىتالتىالجميلةالقصةهذهأفسدت

المضحىالزوجشخصيةلتفمصهذهالغريبةلنزعتكاصتسلمتولماذا

وتجتنىوتتسيدهاوتتملكهاعليهاتستحوذلكىزوجتهنقصعلىالصابر

منوأكثرثم.تستحقهلاأنكيعرفمناولأنتعرفانعطاءم!نها

فىوهىتجاهكبالنقصالمريرالاحساسبمعاناةلزوجتكترضىذلك
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يطالبكحقبث!هادةمقدوركوفىأهلكمنىالأوبتحمل،عنهغنى

الصوفيةأحدقاللقد..عنهاترفعهأن،تكتمهاألاودينكواجبك

تؤثرلمصديقىياوأنت"المحبنفسعلىالمحبوبايثارهوالحب)ان

معافيهتتساويانالذىبالعدللهانرضولمبل.نفكعلتحبمن

خطاتوهمتلأنكذلكوكل،عيبولا..نيهلأحدكماحيلةلاأمرفى

الجميعأنمع،رجولتكوتمى..قدركمنتنقصالحقيقةمعرفةأن

الإنجابعلىبالقدرةالأنوثةأوللرجولةفسيرلوجيةعلاقةلاأنهيعرفرن

يكونقدومكتملهايجبقدالرجولةناقصوان،منهابالحرمانأو

..فيهالأحدلافضلمقدورةأقدارذلككلوان،الانجابمنعروما

.جريرةولا

أنيمكنخديعةهناكوليست..حينبعديعرفضىءكلولأن

كشفمنفيهلابدالذىالعصيبالوقتجاءفلقد،للابدتستمر

طريقينامامكف!نذلكوفى.اخفائهفىأنفسناأجهدنامهماالمستور

مبادئك.معيتوانقمامنهماتختارانلك

وهومبرربلاالآنسَحملهالذىالاثممنتتخلصأنهو:الأول

إنصافه،تستطيعمظلومإنصافعنوالنكوصالشهادةكتماناثم

عبئهمنتتخلصأنتأرف!ذا،تعلمكماعظيم)ثمالشهادةوكتمان

وفهمهاصفحهاواطلبكاملةزوجتئلابالحقيقةفصارحأولاربكأمام

فىأسرتكبينحينهفىالموقفمواجهةعنولعجزك،البشرىلضعفك

معاناتهاعنوصكوتكحقهافىلخطئكالكاملتسليمكمعمجتمعك

صفحةوبدءالمراراتوتجاوزالصفحذلكبعدوخيرها.الطويلة

703

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ادعاءولا..الآخرتجاهفيهالأحدانكسارلاحياتكمامنجديدة

أهلكمننيهالهاإذلالولا،طرفتجاهطرفمنافامةأوللفضل

..إرادتهابملءحياتهافىرأيهاوترىحريتهاتنالأنوبين،معايرةولا

الانجابعلىالقدرةكنقصالحياةشريكوجوهرىنقصاخفاءلأن

.أرادهإذاعنهالانفصالفىالحقيعطيه،الآخرعن

المتسامحةبطبيعتهاعنكتصفحأن)ماف!نها..الحالةهذهوفى

وعاتبتك،تقصراوتطوللفتزهالنفوستغيرتولوحتى،العطوف

أنتوتحملتالماضيةالسنواتطوالاذلالهاعلىصمتكعلىمؤلماعتابا

بعدتبدآنثم..قصيرةلفترةلكهجرهاوربماوغضبهابلوعتابهالومها

جانبك،منلهامبررلابشهامةوالمنالادعاءمنخاليةسويةحياةذلك

ولاجانبهامنوالذل..بال!نقصالإحساسومعاناةالانكسارومن

وجميلالعشرةوحسنبالحبإلاالآخرعلفضللأحدفيهايكون

منوالتخلص..والغفرانالصفحعنهىتعجزأنوإما،الرعاية

تطلبلماتجيبهاأنلابدالحالةهذهوفى..الانفصالوتطلب..المرارة

أرادتبماتمسكتإذاأملبلاأو..المستفبلفىالاصلاحأملعلى

للنهاية.

الناسيدفعه،ثمنا)دائماهناكلأن،صديقىياذلكفىعجبولا

بعضفىفداحتهمناومنهيتشكواأنحقهممنوليسلأفعالهم

.الأحيان

تأثيروتتفهم..مراراتهازوجتكتتجاوزانآملذلكرغملكنى

عنعجزكفىعليكشقيقاتبينوحيداونشأتكمجتمعكتقاليدبعض
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تفرطألاآملكا.برجولتكمساسابهاأنتصورتالتىالحقيقةمواجهة

فىخطئكمنبالرغمالحبيظللهامجموعهافىعرتكماكانتوقدفيك

مهماالإساءةينسىغفوررب..صديقىيايقولرنكماوالحب،حقها

المخطثين.عنويصفح،حينبعدعظمت

يبررالذىالعملى،البراجماتى)الطريقفهو:الثانىالطريقأما

المثالياتمعتصادمهرغمسلوكياتهمفىالبعضويعتمدهبالوسيلةانغاية

تفاجأ،)ثم،زوجتكعلاجتجرىأنتستطيعوبمقتضاهوالمبادىء

بمواساتهاوتستمتعفيهازوجتكوتشرك،القاسية)بالحقيقةبعدها

ف!نالحالةهذهوفى.وخداعهانفسكخداعوتواصل،معكوتعاطفها

لكنك..الذليلةوروحهاانكسارهامنأيضاتتخلصسوفزوجتك

وخزمنتستريحولن..لهاالسابقظلمكوزرمنأنتتتخلصلن

الضميرلأن،صافيااشمتاعامعهابحياتكتشمتعولنبلالضمير

مناحياناالإنسانيمنعلماذا)درايرزتيودورالأمريكىالروائىيقولكما

.،بهابالاستمتاعلهيسمحلاأبداف!نه،الخطيئةارتكاب

لأنه،تبعاتهكانتمهما..الأولبالطريقأنصحكف!نىولهذا

الحياةلبنيانأساسأضعفهىالخديعةولأنالنفسيةالصحةطريق

ولأن،زوجتكلعفرتطمحأنقبلربكعفوبهتنالولأنك،الزوجية

أقداركفتحمليؤرتهمماوتخلصهالضميربراحةإلاتتأتىلاالقلبراحة

ولن،الحياةصفوعيكينغصالذىالقيدهذامنوتخلصبشجاعة

لكيصفلملوفحتى،تحتملأنمنأفظعالنهايةفىالنتائجتكون

ذلكأرادتإذاغيرهاحياتكطعتبدأأنتستطيعف!نك،زوجتكقلب
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وظنى..للضميرثع!يبولا..بالنقصاحساسولا..خديعةبلا

منستتخلصفقطلكنها..بكتضحىلنزوجتكأنذلككلبعد

لاوالانسانذلكفىيضيركوماذا،والانكسار..بالدونيةالث!عررأصر

للبديلوانعدامحيلةوقلةقهرعنالحياةيشاركهمنبمثاركةحقاي!عد

.واختياروثقةحرةارادةعنحياتهيشاركهبمنيسعدلانما..

وخزمنالتشكىأما..صديقىيالكأختارهماهرهذااق

المقفع:ابنقولعليهي!نطبقمافهويؤرقهمماللتخلصتحركبلاالضمير

دواءعلمالذيكالمريض،العملبحسنالاالكلامحسنيتملا

شئاامرضهعنبالدواءعلمهيغنهفلمبهيتداولمثمنفسه

وتتحملبهتتداوىلافلماذاصديقىيادواءكعلمتقدوأنت

؟3اللهضاءإنالعمرآخرلىالضميروراحةالسعادةأملعلىمراراته

031

http://www.al-maktabeh.com



المغلق!الصندوق

لكنى،منكأريدماذاولااليكأكتبلماذا

وأنكمابث!كلمنىقريببانكاح!

قدماوفهمك،لمتِمامكمنستعطينى

الثانيةفىرجلأوضابفأناحولىلاأجد

أبوينبيننشأتعمرىمنوالأربعين

بهيئةالعملعلالظروفوساعدتنىالكلياتاحدىفىوتخرجتطيبين

كمقدمدفعهماقوتهمنفاق!تطع..الظربيدأبىوكان،مرموقةعامة

فىنافيةوقتهاكانتم!نطقةفىالوحيدولأخىلىتمليكلشقىبسيط

وتحملناوعملناتخرجناأنلىوجلدبصبرأقساطهايدفعوظلالمعادى

جهازعلىمعهؤتعاوناذلكنحنلهوشكرناالأقساطباقىعبءعنه

يجمعالذىوبالحباللهبفضلونجحناتزوجتحينالوحيدةشقيقتنا

انويكفى،امكانياتنابهتسمحممابافضلزوجهالىنزفهاأنفىبيننا

أبىمعندفعقرانهاعقدبعدسنواتثلاثظللناوشقيقىأننىلكأقول

تكاليفسوىمرتباتنامنولشقيقىلىولابيقىوالديرنالأثاثأقساط

منأحديشعرولم.العملفىوالقهوةالثعاىثمنوربماالمواصلات

زوجهامعأختىسعادةوتكفيناضيقمنفيهنحنبماوالأقاربالأهل
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أبىودعوات،بناواهتمامهاعينيهافىوالعرفانالحبونظرةالفاضل

واجبنا.أديناقدأننالىضميرناواطمئنان،والروحةالغدوةفىلناوأمى

شقيقتىمعفعلتمامعهوفعلتأصدقائناأحدشقيقةاخىخطبثم

بسيطامبلغاعداماالثهرأولمرتبىاسلمهعامينلمدةفظللتقبلهمن

لأنه،النوتة)فىمنىياخذهماكليكتبوهووالم!رياتللمواصلات

حينالىيؤديهاسوفديونهىوإنماكثمقيقتنامنىمسئولالشىقالكما

الجديدةبحياتهوسعدوالعشرينالسابعةفىوهوشقيقىوتزوج،ميسرة

ضعفمنأكثرعكفدرخاصةشركةفىإضافىبعملاللهوأكرمنى

السنواتخلالتحملتهالذىالحرمانعنوعوضنىالوظيفةمنمرتبى

لأنفرفضتلىدينهتسديدفىيبدأأنبعامزواجهبعدأخىوأرادالماضية

..اليهواحتاجأتزوجأنلىذلكيدخرأنمنهوطلبتحاملزوجته

لملماذانعمالسؤالأتأملنفسىووجدت؟أخىياتتزوجومتى:فسألنى

بغيروالعملالجامعةسنواتأمضيتلقد؟الثلاثينقاربتوقدأتزوج

وروحى..الاجتماعيةشخصيتىورنجمعاطفيةتجربةأىلىتكونأن

العملوبعدالدراسةخلالزميلةمنأكثرمنىتقربتولقد.المرحة

أبىأحسالأصغرشقيقىتزوجوحينإحداهنمعأتجاوبلملكنى

فتاةكلأرىفكنتمناسبةفتاةمنأكثرعلىوعرضاتجاهىبالقلقوأمى

وازداد.منىيئساأنلىفأعتذرأ.مامهامغلقصندوققلبىبأنواحس

أجازةعلىفحصلتمنهدخلىوتضاعفالخاصةبالشركةبعملانشغالى

علىيفرضهذاعملىوكان،..لهوتفرغتوظيفتىمنمرتببدون

إنهاثهاعلىيعيننىاللهفكانمختلفةجهاتمعالمعاملاتبعضإنهاء
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لخدمةالدائمواستعدادىأصدقائىوكثرةالناسمعتعاملىبحسن

صاحبعيهاكافأنىصعبةمعاملةإنهاءفىاللهوفقنىوكلماالآخرين

عدةخلالأصبحتحتىعندهقدرىوعلاكبيرةماليةمكافأةالشركة

واشزيتالماليةأحوالىوتحسنت.الثركةإداراتلإحدىرئيساسنوات

كانتالتىبالمنطقةالخاليةشقتىإعدادفىوبدأت..صغيرةسيارة

فيه.أتزو!ليوماستعداداَنائية

أرسلنىثم،فتاةلأيةالمغلقالصندوقبعدينفتحولمالثلاثينوبلغت

المرموقةالعامةالهيئاتإحدىفىهامةمعاملةلإنهاءالعملصاحب

فيها.الحقوضوحرغمتعقيدهافىعنهاالأكبرالمسئولتعنتفلاحظت

والخدماتوبالمجاملاتالوالديندعاءببركةمعاملاتىأنهىوكنت

شممتوحين.لاوألففلاالرشوةأما..فيهايساعدنىلمنالبريئة

بأنوطالبتهالعملصاحبالىرجعتمريحةغيررائحةالحكايةفى

.غيىىللىيوكلهأوالمسئولهذامعالأمرحقيقةيتحرى

حوالىوبعد..ونسيتها،.المهمةمنمشكوراالرجلوأعفانى

فتاةلىويقدممكتبهالىيستدعينىالشركةبصاحبفوجئتشهرين

إدارتىفىجديدةموظفةأنهالىويقولالكبرياءمنبشىءأمامهتجلس

النهوضمنهاوطلبتبهافرحبت،بهاوالاهتمامتعليمهامنىويطلب

..عنهاسريعةفكرةليعطينىالشركةصاحبواستبقانىفخرجتمعى

عندمافيهأناشككتالذىأالأمر"هىالفتاةهذهأنلىيقولبهف!ذا

منذالكبرىالسياديةالهيئةمعالمعاملةتلكانهاءفىتعسرت

وبمرتبذلكوتمتعيينهاأرادوقدعنهاالكبيرالمسئولابنةفهى،شهرين
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فوشحهارئيسهامعء!قد-لاجرتوعص!ةمدللةلكنها،مضاعف

صعاملالناءمعتع!هىرصر"!،أكبالطولمنعنىيعرفلمامعىللعمل

عرقلةعلىقدرتهفيفقدْقريياالمعاشلىرئيسهايحالأوالهيثةتلك

أعمالنا!

الحديثافىمعهاوتلطقتالقاةواستدعيت..لمكتبىوعدت

سهلا.عملالهاواخترت

الزملاهاحدلأنثائرةعكتدخلبهافوجئتئلاثةأويومينوبعد

الصاعلهتفر.ءالمملفىد!هاعدمعلملاحظةوأبدى")أهانها

علىالعصيةبهذهتجيبأنلهالايصحأنهالىبحزآنظرهاولفتصاعين

جرأتهاعنفضلاأنهاولاحظتلهاآبهولم،غاضبةفانصرفتزميلها

لاأنهأعرفوكنتالعملبمواعيدملتزمةغيرالزملاءمعوشراستها

إجراءأىضدهايتخذلنلأنهالعمللصاحبأشكوهاأنمنفائدة

ألومهابأنالعملنظامعلىأحافظأنفحاولت،المعروفةللأسباب

نألىللاستهتارتعودثمأيامافتلتزمبالمواعيدالالتزامعدمعلىبحزم

لعدممراعاةبالمواعيدتتزمأنأرجرهاأكادمرةذاتنفسىوجدت

..عليهاالمطحونينالزملاءحقدتثيرلاوحتىشخصياإحراجى

وجهى،واحمر.بسأنتخاطركعلشانبجرأةلىتقولبهاففوجئت

يفعلكمابيدهالىتشيروهىمكنىثمخادرترمضلهايهتزفلمهىأما

لمهاى..النادىفىالاصدقاء

منواَخر..امتبلىيحضرمنأولأصبحتاليومذلكومنذ

وحمدتأداؤهمنهايطلبوبما..العملبمماعيدمثالىوبالتزاميغادره
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معمشكلتهابانأشعربدأتلكنىمشكلتهاحلاستطعتأنالله

لمالذىالمغلقالصندوقذلكهو..آخرمكانالىانتقلتقدالعمل

انكاربعدبذلكلنفسىواعترفتأحببتهافلقدقبلهالفتاةينفتح

الاتساببدعىأوبننسبعانلىوسطمنفهى،طويلواسننكار

القوةلايعرفعادىعائلوسطمنوأناالمجتمعفىوالسطوةالنفوذلأهل

..مخيفحدلىالارادةقوية..مدللةعنيدةجريئةوهىال!نفوذولا

تشاءماوتفعلفيهاالآخرينرأىجهمهاولاملاب!منلهامايروقترتدى

متدينخجولبسيطشابوأناحدودبلاوطموحهاترددبلالاءحين

بشطةودنياىقديمةجامعيةوأمىبالمعاشمديرأبى،باعتدال

..وهادنه

بعدجاءتنىفقدمصماعيهعلىياصيدىانفتحالمغلقالصندوقلكن

مذهولبأنىفأجبتهاالعملفىالتزامهافىرأ!عنوسألتنىفزة

يفرضانأحديستطيعلادائماأناهكذا:ببساطةلىفقالتلاستجابتها

احببتك!وأنا..بالحبإلاشيئاعل

.يومذاتأتوقعهالمالتىالقصةهذهفىغارقانفسىووجدت

بينىالكثيرةالاجتماعيةالفروقمنومخاوفىظروفىكلعليهاوعرضت

لىوأكدتشىءبكلفهزأت..وطريقتهاالحياةفىطريقتىوبينوبينها

.الجاليهدالحبأن

أكثرأوأسبوعاعنىفغابشقيقىوهوالأولصديقىواستثرت

أنهاالتحرياتبعدرأيهخلاصةوكانتعنهااستقصائهبنتيجةوجاءنى
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..الجريئةوشخصيهابينناالاجتماعيةللفروقفقطليسلىتصلحلا

بدأتسابقةعاطفيةتجاربعدةولهاالمثماعرمتقلبةأيضالأنهاولكن

ايضا!جانبهامنكلهاوانتهتجانبهامنكلها

ينجوأنللغريقهيهاتولكن..عنهابالابتعادشقيقىونصحنى

بتاثيروشقيقىوأمىأبىتحفظورنجمطريقىفىفسرت،محتومقدرمن

الزواجخطواتوبدأت..مخلصينالسعادةلىتمنواالجميعأنإلاأخى

ذاتسأواجههأنىأتصورأكنمالموأمهافتاتىوالدعلفمنوعانيت

فىفتاتىوقوفرغمأبويهاجانبمنتعجيزيةبمطالبوفوجئت،يوم

عليهوزاددينهبردشقيقىوأنجدنىادخرتهماكلواستنفدت..صفى

صأأماممظهرىعلىالحفاظفىمعىأهلىوتعاونكبيرامبلغاإقراضى

بى.ترحبلمأنهاالواضحمنبداالتىفتاتى

البكرالسعادةنبعمنوضهلت.المعادىشقةفىللهوالحمدوتزوجنا

انعهاءفرصةالثركهصاحببشهزأنمنوبدلا،فبلمنأعرفهالمالنى

حتىالعملفىلمضايقتهازوجتىوالدبهايعملالتىالهيثةمعمعاملاتنا

تكنلماذاالحالةهذهمثلفىالمتبعهوك!انفسهامنللاستقالةتضطر

فىأخرىلإدارةونقلهالىإكرامامرتبهابزيادةقراراَأصدر،للعملمفيدة

آخر.موقع

جميلةحلوةالحياةومضتالأولطفلناحبيبتىأنجبتعامينوبعد

مبرربلازوجتىاهلبعضوتكبرصهرى،أغلاسةرغمحتى..

..تصحلمأنهااللهوحمدتالمحذرينتحذيراتوتذكرت
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لاحظتفزةوبعد،للعملزوجتىعادتالولادةأجازةانتهاءوبعد

ندعهأنعليهافعرضتعملهاظروفمعطفلنابرعايةالصدرضيقةأنها

أيامكليمضىالطفلوأصبحبذلكفرحبتالوقتبعضوأبىلأمى

فترةوبعد..العطلةيومإلازوجتىتستعيدهولاأسرعايةفىالأسبوع

رغممعيشتناضيقمنتأففامرةلأولزوجتىمنأسمعبدأتاخرى

يدها.فىكثيروهوعِملىمنأكسبهماكلأضعأننى

عنأتوقفلاأكادأصبحتحتىعملىساعاتمنوضاعفت

علحصلتوكلما،أكثرومكافاَتأكبردخلعلىلاحصلالعمل

بينناوحدث.ترضىلعلهاالحبيبةزوجتىالىبهأسرعتجديدمبلغ

ماكلأكسبلكىجهداأدخرلاأننىسوىفيهأقللمبسيطنقاش

بزوجتىف!ذا،تريدهاالتىالحياةلهالأوفرحلالمنكسبهأستطغ

لاراحةفتزهلىتحتاجأنهابحجةأبيهابيتلىالبيتوتتركلذلكتغضب

إبقاءهفرأتابننامعهاتصطحبأنتفضلكانتإنوسألتها،أعصابها

ابنىرؤيةمنمحرومأنىواكتشفتوأمىأبىبيتلىوعدت،أبوىمع

،شئونمنإليهيحتاجماكللهأؤدىوبدأتبهفالتصقتالوقتمعظم

ينتهىالثمهروكاد..أسبوعانثمأسبوعومضى..أحتضنهوأناوأنام

حينمنوأزورهابهاأتصلذلكخلالوكنت،بعدشملنايجتمعولم

..أخرىمراتأجدهاولامراتفأجدهالآخر

واحداختلافمعمعالحياتناوعدنا..كاملشهربعدعادتثم

عنى،بعدهأحتملأعدلملأنىإليناطفلناعودةعلىأصررتأنىهو

شئونهبكلسأقومأنىلهاأكدتأنبعدمضضعلىزوجتىووافقت
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ماشيئاانذلكرغمأحسستلكنى..زوجتىإرضاءفىأقصرولم..

شديدة..الأوقاتمعظمواجمةفهى..الأبدالىتغيرقدروحهافى

بكى)ذابكائهصوتاولهاطفلهامداعبةنتحمللاتكاد..العصبية

الطفلمعأنامأنمنىوطلبت،منهااقزابىمنتنفرأصبحتأنهاكما

مرهقة!أعصابهالأنمنهابدلاالليلفىلأرعاهغرفتهفى

السحريةبقدرتهاأيامىفتبهجقليلةأحياناترضىوزوجتىذلكوكل

فىووجومهاصمتهالىوترجع،ذلكتريدحينالسعادةخلقعلى

منالفرجننتظرغرفتنافىابنىمعللانزواءفأعود..الأحيانمعظم

!السماء

تليفوناتهاوكثرة..منفردةخروجهاكثرةلاحظتفشيثاوشيئا

بيتفىوجودهاعدممعكثيرةفتراتفىالعملمنواختفاءهاالغامضة

أناللهْأدعووأناأراقبهافبدأتتجاههايساوربنالشكوبدأ..أصتها

الىنهارىأحالتمزلمةملاحظاتولاحظت..الظنسوءفيهايخيب

أملعلىوملاحظاتىبثكوكىوصارحتهاطويلعذابا!لىوليلىجحيم

بزكأتبع!تهمدوياهياجافهاجت..لأسزيحوتنفيهاقلبىتطمئنأن

ولادتهمنذأمهمنالمحرومالرليدابنىعلىوانحنيت.غاضبةالبيت

علىأسبوعينبعدبعودتهاوفوجئتالمكبوتةعاطفتىفيهوأفرغتتقريبا

معى،الحديثمجردوترفضخرجتك!اأيضاغاضبة،انتظاركير

تلقاءمنعودتهاوراءأنولابدالكبرياءشديدةلأنهاشكوكىوزادت

وذاتليلاالخروجفىالخناقعليهاأضيقوبدأتلاأعرفهأمراَنفسها

اشترتقداَخرموقعاءلىنقلهامنذوكانتالعملالىخرجتصباح
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سيارتهافركبت،عملهالىبهالتذهبقديمةصغيرةصياؤبمساعدتى

بهاففوجئتبعدعنوتابعتهاصيارتىوركبتبدقائقبعدماونز*لت..

منخالضارعفىتتوقفرأيتهاثمعملهاطرجمقعنبعيدطريقفىتسير

بجوارهاواقفةأخرىسيارةلىوتتجهوتغلقهاسيارتهامنتنزلثمالمارة

وهابالسيارةيتحركوبدأبجوارهركبتثملاأعرفهشابفيهاويجلس

شعرهلهتسوىوهى..الرقيقةوالنظراتوالابتسامالضحكيتبادلان

المداعبةلهتزوهىخدهافىبيدهويداعبهاشعرهاعلىيدهيضعوهو

صريعة،قبلةوتبادلاالصباحفىالمارةمنالثمارعخلوفرصةوانتهزا

بأعلىأصرخوأناإلابنف!يأشعرولمعقلمنلىتبقىماكلففقدت

نأأريدتجاههماوأندفعارادةولاوعىبدونوأبكىسيارتىفىوأناقوتى

وجهعلحدثماذاأعرفولست،معىويموتانوأموتأصدمهما

فصرختزوجتىوراتنىبىفأحسااليهمااندفعتفلقد،وقتهاالدقة

عنوغبتالحاثطفصدمتكيفلاأعرفصدمتىالوغدوتفادى..

أبىوبجوارىالقريبالمستشفىفىنفسيوجدتأفقتوحين،الوعى

الصدمةمنالوعىعنغبتفلقدخطيربشىءأصبولم..وشقيقى

وأنالبيتىوشمقىأبىمعوعدتالسيارةصدمةمنوليسالعاطفية

بمرارةوبكيتالصغيرابنىواحتضنتوالعاروالخزىبالانكسارأحس

أغادرهأنلااريدبالبيتواعتصمتالعملمنأجازةعلىوحصلت.

عنايرتىمنأحديسألنىولم..أحديرانىولاأحداأرىلاحتى

منأبام3وبعد.بهايتعلقضيئاهناكأحسوا-بانلكنهمالغاثبةزوجتى

والليلالنهارساعاتمعظمصدرىفىابنىمحتضناصامتاجلوس
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هذهمعحياةلىتعدلمأنهوهىالمرةبالحقيقةوشقيقىأبىصارحت

وأحالتبىفغدرت..وإرضائهاورعايتهاحبهافىتفانيتالتىالزوجة

إلاتريدماكللإعطائهامستعدأنىلأبىوتلت.جحيملىحياتى

.تكونولنأماَالأياممنيومفىلهتكنلملأنهاابنىهوواحداششا

أبوهاوبدأ.الطفلحضانةعداماحقوتهامختلفوأعطيتهاوطلقتها

..الشرطةقمملىيومكلاستدعائىفىنفوذهويستخدميهددنى

أهلمنوهوالسيارةواقعةشريك،)الآخروبدا.ابنىخطفبتهمة

وبدأ،المشهودالجرمفىضريكتهأمامعضلاتهيشعرضأيضاالنفوذ

لكنىلهاالرضوخعلىوإجبارىحياتىلتنغيصلىالتهمتلفيقفىيتفنن

شققبينابنىمعأتنقلكالمطاردوأصبحت..ذلكلكلصمدت

تجدولمتجدنىلمبيتىالىالثرطةجاءتإذاحتىوالأصدقاءالأهل

شقةخلالهمابعتطويلينعامينعشتالحالهذاوعلى،الطفل

اللهرحمهأبىوتوفى،بيدحىفىأخرىشقةواشزيتالمنهارةالزوجية

مسكنىا!لىأمىوضممت،السخينبالدمعفبكيةالمطاردةفزةخلال

تزوجتالسابقةزوجتىلأنحولىالزوابعهدأتثم،ابنىمعالجديد

نأوخاصةمؤقتاابنهالاسزدادحماسهاففقدتالاَخرالثخصذلك

شهورستةسوىيطللمزواجهالكنضعيفةأصلاكانتكأممشاعرها

المدللةالأنانيةالعنيدةطيعتهااصطدمتفقدالزوابعمنكثيراشهدت

عدةوتضارباواحدايومايستريحافلم،وصلفاعثادامنهاأشدطبيعةمع

مرةذاتأثخنهاأنبعدرئاستهإلىوشكه..للثرطةوتثماكيامرات

منازعاتبعدطلقهاثمنائيةمنطقةلىرئاستهفنقلته،وبالحزامبالضرب
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أخرىمرةوعدتالطفلحضانةفىتنازعتىفعادت.نحجلة

منالعاصفةهدأتثم..آخرعاملمدةوالمحاكمالشرطةلاستدعاءات

اليهاتضمألاعليهافاضترطالثانىزوجهامعتصالحتلأنها..جديد

والحمديتخللهالمعامينمنذبينهمامستمرةالثانيةالزيجةومازالت.ابنها

إلالهمايبقلمبحيثبشهوربعدهوالعودةآخرطلاقصوىأزماتأيةلله

وتبحثابنالهاأنفجأة")تتذكرلكيلايتمألااللهأدعوواحدطلاق

علىأوشكتلهحضان!تهافزةلأنيخيفنىيعدلمذلكانومع.عنه

أسابيع.بعدالانتهاء

أيضاأمىرحلتأنبعدوحيدينهذاابنىمعاعيشياسيدىوأنا

وقد..منهاحرمتالتىبالسعادةلىوداعيةعنىراضيةمولاهارحمةيلى

يومايشعرلمالذىالمحرومالطفللهذاكلهاأكرسهابحيثحياتىرتبت

منعودتهتبلعملىمنأعودفأصبحت،بخانهاأوعليهأمهبعطف

غسيلالىحمامالىطعاممنشئونمنإليهيحتاجمابكللهوأقومالمدرسة

دروسهلهأذاكرالمساءوفى،إليهيحتاجشىءأىلىألعابإلىملابس

إلىللخروجعملىاضطزلىفاذاألعابمنيريدهماكلمعهواؤدى

يدىفىوابنىاقصدهالذىالمكتبإلىدخلتمسائىعملموعد

مافيحدث..السيارةفىأتركهانأخشىلأنىيدىفىوهووأغادره

..حياتىهوهذافابنى،وحياةعقلمنلىبقىمايفقدنىأنيمكن

القلوبالىتنفذ..وادعةطيبةوروحاجميلاشكلااللهوهبهوقد

المؤلمالحديثبالطبعوأتجنبأبداأمهعنلايسألنىوهوهادثةوطبيعة

لهالأسمحلهحضانتهاسنانتهاءمنالباقيةالشهوروأنتظ،عنها
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بذلك.ضهتمسوفأنهافىاشككنتو)نمناسبةمواعيدفىبرؤيته

خلتعشتهاالتىالمحنةعلىتقريباسنواتستالآنمضتوقد

شفيقىسوىالقديمةدنياىمنلىيبقولموأمىأبىمنالدنياخلالها

ماأنسىبأنعلىيلحانوشقبقتىوشقيقى،الوحيدوابنىوشقيقنى

حرمأنبعدأخرىأماَالمحرومابنىلأمنح..جديدمنوأتز،جحدث

لهذهأحياناأستجبوأنا.الحياةفىعليهميتساندوإخوةالأولىأمهمن

داخلأصرخواناصورتىأتذكرحينم!نهافافرعاعودلكنىالفكرة

طعنااللذينوالغادرالغادرةلأصدمجنونىعملفىبهاوأندفعالسيارة

هلوأفكرابنىمحتضناليلةكلانام)ننى..الصميمفىورجولتىقلبى

أعرفإننى؟للنهايةمعاوحيدينحياتنانمضىأنالأقدارلنااختارت

هوالثروانالحياةفىالأصلهوردودكفىدائماتقولكماالخيرأن

أيضاأعرفلكننئالعظسالأغلبيةهنالفاضلاتوأنالمفرعالاصسّناء

..أخرىمرةمرارتهاأسزجعانولاأريدياسيدىجداقاسيةالخيانةأن

أفعل3أنتنصحنىنبماذا

نأمايمكنكلتعرفياصديقىانت:أتولالرسالةهذه+ولكاتب

مننفسكعلىمشفقذلكركملكك،الظروفهذهمثلفىيقال

منطقيةهذهمخاوفكأنلكأقولأنلابدالبدايةوفىالأليمةالمحنةتكرار

علىاشفاقاتُزيدنالهاتعرضالتىالمؤلمةالخبرةلأنالنفسيةالناحيةمن

هذهلكن.أخرىمرةلهاتعرضنااحتمالأوتكرارهااحتمالمنأنفس!نا

نأالعدلمنليسىلأنه،العمليةالناحيةمننطقيةليستالمخاوف

وأأفرادهأحدمعالشخصيةبتجربتناكلهالانسانىالنوععلىنحكم
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سوءداثماسنلقىاننانتصورأنأيضاالمنطقمنلشأنهكمابعضهم

.والوفاءالحبالالهمنحملولااليهمنأمنممنالجزاء

فىأسهمتالتىوالعواملالخاصةظروفهاإنسانيةتجربةلكلأنذلك

كانتالسابقةزوجتكمعتجربتكأنشكولا،فثلهاأوانجاحها

منكماكلعالمواختلافالطبائعلاختلافالبدايةمنذللفشلمرشحة

وألانسحابالاقتحامعلىفتاتكولجرأة..الآخرعنشخصيتهوطابع

ولكنالزواجقبلبوضوحلكتيلكمابقسوةوإنهائهاالعلاقاتأوبدء

فىصادقاأنتقلتك!ا"محتومقدرمنينجوانللغريق"هيهات

النهايةعنالمسئولهوالبدايةمنالاختيارفسؤإذن.رسالتك

لايسمحالحبفىالإغراقأنشكولا،اَخرشىءاىوليسالمأساوية

الصحيحالتقييمبتقييمهأويحبمنبشأنالسليمالقرارباتخاذلإنسان

الحبمنالسليمالاختيارعلىقدرةأكثر،)المبصرالحبف!نلهذا

الصحيح.التقييمعلالواعيةالقدرةكلمعهتغيبالذى""الأعمى

يكنلممنبينفتفرقأحياناتدريجيةبطريقةأخطاءهاتصححوالحياة

منبينهمتجمعأنينبغىكانمنبينوتجمعالأصلمنيلتتمواأنمنطقيا

تجلآلامأوضحاياالصحيحلهذايكونألاهوالمرءيأملهماوكلالبداية

تكنلمالسابقةزوجتكانولاشك..هذهتجربتككاَلامالاحتمالعن

يصرحينتبدأالإنسانيةالكارثةلكن،لهاتصلحكنتولالكتصلح

نأبدعوىالمتبعةوالأصولوالأعراتالقواعدكليخالفأنعلىالإنسان

قالكما"شىءلأىعامةقاعدةهناكليستأنههىالذهبية)القاعدة

يهدأنعلىقادروحدهالحبانبدعوىأو..برناردشومرةذاتساخرا
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وحدهانهالآنحتىيثبتلمأنهمعالبدايةفىفتاتكلكقالتكماالجبال

الطباعاتنانركمشكلةلمشكلةداثمحلعلىللنهابةفادر

كلاوأنيستحقهاكما،)الآخرذلكتستحقزوجتكأنوالمؤكد

مناَفةشىءولكل..اصحبمعنى)عقابه"أوالآخرجائزةهومنهما

جنسها

رغمالزواجتجربةتكرارمنلتخوفكممبباذلدُكلبعدأدرىولست

متواصلةرحلةدائماتكونلنفالحياة.إليهوالعاطفيةالنف!يةحاجتك

هذهفىصادفكالذىالحظوسؤ.ياصدبقىوالمحنالعثراتمن

لستالنهايةفىلأنكالتفاصيلبنفسيتكررأنمنطقياليسالتجربة

وحدكطريقكفىتضعبأنتخصكبحيثالأقدارمنمستهدفا

عبرتكمابكعبرتطارئةمحنةهىواناوالعابثاتالغادرات

الزعنداوىانلىلهاأنتصبرتوقد..والخطربالمحنبغيرك

..جرحك

فلماذا..الحياةلنداءجديدمنتس!تجيبلأنمؤهلاالآنوأصبحت

العادلحقهامنفاضلةإنسانةتحرمولماذا..ياصديقىوالترددالخوف

قدرهاأنتكنتورباالزواجتجربةتكرارعنأنتب!حجامكالحياةفى

المقدل!3

للجن!صنظرتكيحكمابأنالظنوسوءللثكتسمحأنمنفحذار

ذاتطبيعيةحياةتحياأنعنعجزتوإلاالحياةفىشىءلأىأوالآخر

يرشحالذىالنفسىالتوافقكمالمنوبالثربالحياةالظنفحسن،يوم
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بالحياةظكحسنتفقدفلاالآخرينمعوالتوافقللسعادةالإنسان

منالعارأوالخزىتستشعرولاطريقكفىوقعتقدغادرةأنلمجر

به.المغدورعاروليسالغادرعارهوانماالحقيقىالعار.ذلكجراء

لأنهاامراةأمكانرجلاالسوىالإنسانطبيعةضدالخيانةانواعلم

الدينذاتلنفسكواختر..للغدفاطمئنالمألوفعلىخروج

الله.ب!ذندائماولدكوعلىنفسكعلىتأمنوالرحمةوالضمير
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العجيب!الخبر

التى،المغلق)الصندوقرسالةمواجعى

وفاءفىفجيعتهقصةشابفيهالكروى

معوحيدايعيشوكيفلهالشابةزوجته

،المفقودالوفاءعنبهيتعزىالذىابنه

منذ،قصتىأيضاأنالكأروىأنفقررت

وتزوجنالخطبتهاوتقدمتبهاوأعجبتمرةلأولزوجتىرايتعاما23

فقدوللأسف،ابنناوأنجبتحملتأنلىخالصةسعادةفىوعثا

منبسببهافعانت،الثماشمنفوطةبطنهافىوتركالمولدالطبيبأخطأ

واحتاجتشهورعدةعلاجهاواستمر،المعدةفىعديدةمضاعفات

بثمنولكنالمضاعفاتمنشفيتأنلىأخرىجراحةمنلأكثرهى

.اخرىمرةالحملعلىقدرتهاعدمهوباهظ

والدتوفىوماديانفسياأرهقتاالتىالعصيبةالفترةتلكوخلال

أمهابطردحكمعلالحصولمابطريقةالبيتمالكواستطاع،زوجتى

الكبيرةللابنةزوجابصفتىنفسىفوجدتشقتهممنالصغارواخوتها

فىجميعاواستضفتهم،زوجتىومرتبمرتبىضاَلةرغمعنهممسئولا

فيهأقيمالذىالبيتصاحبمععديدةماكلوواجهت،شقتنا
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أعباءعليناذلكورتب،الباطنمنشقتىلهمأؤجرأنىتصوروالذى

والحمدتمكنالكنناالأخرىالظروفمننعانيهماجانبالىاضافيةمادية

تزوجأنالىالحياةبناومضتالبيتصاحبمشاكلمواجهةمنلله

الأصغر،وشقيقهاأمهامعناوبقيت،السنفىزوجتىيلىالذىالابن

أفكرولم،الأممعناوبقيتسنواتعدةبعدالأصغرالابنتزوجثم

تدرتوإنماورزتهمسكنهسعةرغممعاأمهلتركهأحدهمالومفىلحظة

تدكنتالسنواتتلكوخلالبحياتناورضيتظروفه)نسانلكلأن

ظروفهاتنسىلكىالمتوسطتعليمهااستكمالعلىزوجتىشجعت

كحضورأخرىونفسيةماديةأعباءمنذلكعلىتزلبمامعالمرضية

وخلافه،معهاالدروسلاستذكارلليتوالمعهدبالعملزملائها

نقلهامناللهبفضلوتمكنتالمعهدبكالوريوسعلىزوجتىوحصلت

لكنى،مرتبىعليزيدمرتبهاجعلمماالهيئاتب!حدىأفضلعملالى

لهاواشتريترزقنافزادالعربيةالدولب!حدىللعملسافرتقليلبعد

واغزبت،السابقةالظروفكلعنتعويضهاواستطعتكثيرةأشياء

منىوطلبت،وسيارةتمليكشقةواشتريتبعدهاعدتسنواتست

جديداأثاثاواشتريتالسيارةفبعتلائقبأثاثتاثيثهاإعادةزوجتى

يومجاءأنا!لىحياتناوواصلنا.ذلكمنىتطلبأندونباسمهاوكتبته

مبرراأجدولم.أيضاباسمهاالشقةأكتبأنمنىتطلببهافوجئت

لهذاوتعجبت!الطلاقتطلببهاففوجئتفرفضتالطلبلهذامنطقيا

ليسإذ..لطلبهاللاستجابةعلللضغطمحاولةأنهاوفهمتالطلب

منسنة23بعدالطلاقطلبفىجادةزوجتىتكونأنالمعقولمن
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ارتبطالتىزميلتهلهوخطبنامعهدهمنالوحيدابتاتخرجأنوبعدزواجنا

ذلكوصاحبغريبب!لحاحبالطلاقمطالبتىواصلتلك!نها.بها

الأصغروشقيقهاأمهافىوفجعت..عجيبةواستفزازاتمضايقات

وجدتهماحينواحدمسكنفىالرحلةسنواتمعظمرافقانااللذين

لطلبهااستجبتالاستفزازنوباتاحدىوفى.مطلبهافىيؤيدانها

مهلةنفسهاواعطاءالمسكنمغادرةعدممنهاطلبتولكنى،وطلق!تها

بهذازوجيةحياةتنهارأنالمعقولمنفليس،حياتنافىبرويةللتفكير

الخواطرتهدئةللأياموتركتالعثرةمنعاما23بعدالمفاجىءالشكل

منيومذاتوعدتالعدةشهورانتهتثمالمؤقتةوالانفعالاتالثائرة

مننفسهاالثقةفىأجدولم..ال!ثمقةفىأجدهافلمالبيتا!لىعملى

حملتقدزوجتىبأنفوجئت،والصمتوالخواءالفراغسرىالأثاث

الأصغرشقيقهامسكنالىوتوجهتباسمهااشزيتهالذىايأثاث

الىتعودأنمنهاوطلبتعندهإليهاوتوجهتتليلبعدتوازلىواشعدت

ألمالذلكوتألمت.باسمهاالشقةكتبتإذاإلاالعودةفأبت..بيتها

فىوحدناوابنهاتتركنىأنعليهاهانكيففهاوتعجبت..شديدا

فيهاحياتناأومتاعبنافىتفكرأندونالثاءبردعزفىالبلاطعلىشقة

نواجهالبلاطعلىالخاليةالشقةفىابنىمعوعشتحزيناوانصرفت،

المستشفىدخلتقدأنهاعلمتفترةوبعد..الجديدةحياتنامتاعب

لزيارتهافتوجهتبالمعدةالت!صاقاتلفكجديدةجراحةلإجراء

.حدثماكلبعدلبيتهاتعودأن-رجوتهاالشفاءلهاوتمنيتبالمششفى

هذاكلالشقةتساوىهلأفكروأناحزيناوانمرفت،ب!صرارفرفضت
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أمهقلبمنالوحيدابننامكانوأين.الآلامهذهوكل..العناد

لكنى،تساؤلاتىعنشافيةلاجابةاصلولم3ذلككلفىوعقلها

تقدمقدبالعملزوجتىزملاءأحدأنهوعجبببخبرايامبعدعلمت

منهتأكدتثمالبدايةفىالخبرأ!دقولم..عليهوافقتوانهالخطبتها

وفتحلبيتللعودةجديدمنودعوتهاشقيقهابيتفىإليهاكوجهت

أمهاأيضاورفضتبلتقبلفلم،الزوجيةحياتنافىجديدةصفحة

عنصألتهاثملحظاتذاهلاوسكت.اللهسامحهماالأصغروشقيقها

سوفانهاعليهوتضيفلىتؤكدهبهاف!ذاسمعتهالذىالعجيبالخبر

وتساءلتاباسمهاشقةلهايكتبسوفالمستقبلزوجوأنقريباتتزوج

وسوفالآنكبرقدبأنهفأجابتأياسيدتىالوحيدابنكعنوماذا:

ولنجيدامرقفها("يفهموسوف..يومذاتبيتلهويصبحيتزوج

فسألتهارأيهاتغييرمحاولةفىلاأملأنهمنوتأكدت.بهعلاتتهاتتأثر

أنهوهوأشدأخرىصدمةاصدمبىف!ذاالمزلقبالعري!شخصعن

منواعتبرتهبهورجبتبيتىدخلماكثيراالذىبالعملزملائهاأحد

بعدفطوعلمت.حزناأكثروأنافانمرفتأتولهماأجدولم،أصدقائى

لعدمبهاإبلاغىيخشونكانواوأنهمقديمةالقصةأنبالعملزملائهامن

وكيفمعهايفعلعماابنىسألنىأحزانىغمرةوفى.منهاتأكدهم

نأأستطيعولاالنهايةفىأمهوانهارشيدشاببأنهفأجبتهموقفهيكون

منالسابقةزوجتىوتزوجت.آلاممنلىسببتهممابالرغمعهاأمنعه

اشزيتهالذىالأثاثنفسههوالجديددثمهاأثاثوكان..زميلها

أنهاوأبلغتهباكيةبابنهااتص!تالسعيدزفافهامنأياموبعدباسمها
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لرؤيتهايذهبأنلهفأشرتيفعلعاحائراابنىوسألنى..تفتقده

نأعنتحدثتوأنهاخطيتهأصزارتقدأنهاوعلمتلزيارتهاوذهب

الثقةفىل!قامةأعودأنيجبوأننىخاليةبهانقيمالتىالتمليكالث!قة

ينبغىوالأبالأبلأننىسنةعثرينوأهلهاأوتهاالتىالمؤجرةالقديمة

ابنه.أجلمن،)يضحىأن

السهولة،)منومنزعجاحزينامازلتلكنى،لذلكأنزعجولم

عشرةعمرهامنوالأربعينالثالثةفىوهىالأمهذهبهاباعتالتىالغريبة

..عاما23

لهاقدمتهمماأكثرلهايقدمانالجديدالزوجهذايستطغماذاوأتساءل

الشابوابنهاالعمرعرةباعتمنانلىيطمئنوكيف..ولأسرتها

وزوجهاوابنهاحياتهاعلىحرصهامنعل!حرصاأكثرتكونسوف

بالحزنوأشعرياسيدىحزيناننى..قدمماكللهاقدمالذى

عك؟تشيرفبماذاأصنعماذاأعرفولا..والألم

لايحبنامننحبأنالطالعسؤمن:أقولالرصالةهذ.+ولكاتب

علينا.يحرصلامنعلىنحرصوأنلنايخلصلالمننخلصوأن..

منليسلكنهوالألمبالمرارةتشعرأنتأكيدبكلياصديقىحقكومن

ىأيواجههقدواجهتهف!ا،الاعتبارعدمأوبالخزىتشعرأنأبداحقك

فىأيضاتصدمقدامرأةوأى،عمرهشريكةوفاءفىيفجعقدرجل

التىالحياةلكنها،أيضاالغدرأكثروماالوفاءأكثروما،عمرهاشريك

ماالغدرصورومناحيانا،أجلهمننحبهاماالوفاءصورمنترينا

القاعدةهرالوفاءأندائمايبقىلكن.أخرىأحياناأجلهمنبهانضيق
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الأمورعليناوترتجلدةلهننزعجلهذا..عليهاالخروجهوالغدروان

فىعجبولاوالاعتبارالنفسفىالثقةأحياناونفقدبهنصطدمحين

مشاعرلهلانسانالطيعىالتأثرحدوديتجاوزألادائماينبغىلكنهذلك

وتقييمناتوازلنابعدهانستعيدأنلابدعددةولفزه،وأحاسيسهمالبشر

كاخسزفلقدبناغدرمنأنيقينعنونعرف..للأمورالصحيح

يرحبلأناستعدادعلىهومنالآخرالجانبعلهناكوأن،خسرناه

بعدبهنلتقلملكننا..فيهاأملهومتهى..لهالحياةهبةفيناويرىبنا

،وقيودهالماضىأسرمنتحررناأنبعدبالضرورةبهنلتقىوسوف..

لحياتناالصحيحالطريقعلىأصبحناقدأخيرابأننامعهنحىولسوف

غيرعلىضرباكانقدالعمرمنمضىماكلأنأيضااكتشفناوربما

الأمانواحةإلىالاهتداءاوانأخيراوجاءوالحيرةالتيهصحراءفىهدى

تشغلولا..ياصديقىنفسكعلىالأمرفهون..الحققيةوالسعادة

يعنينافما،لاتقدمأوالجديدلزوجهاتقدمأنتشطيعبماذاولابأمرها

بقىمالانبددحتىومحاصرتهاوالصحيةالنفسيةخسائرناتحجيمهوالآن

البدايةمنذأقتنعلمأننىوالحق.الآلامواجزارالمعاناةفىعمرمنلنا

أنهادائماوأحسست،جانبهامنللطلاقكمبررالتمليكالشقةبقصة

منهاجديدةصفحةوبدء..حياتهاوتغيير..بهلل!تمسكذريعةمجرد

لماالشقةبمنحهاطلبهاقبلتقدكنتلولعلكبل.الآخرالطرفمع

والتمسكللرفضآخرمبررعنولبحف..النتاثجتغيرت

..بالطلاق

تقدمومنالأوانفواتبعدزملاؤهالكقالكمافعلاقديمةفالقصة
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لمطلبالاستجابةعنهالاتثنيهاعمرهاثلفىالحاسمةالخطوةهذهعلى

فىهوبهارتبطتممنزواجهاأنشكولا،..كغيرهاأوكالشقةمادى

تعارضرغمالخاطىءالوضعاستمرارمنالأطرافلكل،أكرم"النهاية

الحياةفىكثيرةقيموتجاه..الوحيدابنهاتجاهالأممسئرلياتمعذلك

مالنفسهااختارتفلقدأمرهامنفدعنالهذاوغيرهماوالعرفانكالرفاء

منتضحلممنلكن،تبعاتهوعليهااختارتماعاقبةولها.أرادت

الخربةلهذهتعرضهأنلهوارتضت..قلبهاهوىبمغالبةابنهاأجل

يفهمسوفأنهبدعوىعليهآثارهامنخففتمهمانفسهعلىالقاسية

أجلمنالأب،تضحية"عنتتحدثأنحقهامنليس،ويعذر

أجلمنالذاتوإنكارال!تضحيةفىدروساأحدعلىتلقىاناو،ابنه

يمليهماأنتفافعل،معهمايتعارضمالنفسهااختارتفلقد.الأبناء

..الشقةبثمأنرأيهاعنالنظربغضابنكتجاهوواجبكضميركعليك

الأمأوفتسواءلهالزواجسبلتيسيروعنعنهالمسئولالأبفأنت

وكرامةحبافافعل،الثقةتلكتهبهأنشئتف!ن،تفلمأوبعهدها

بطريقةأمرهعلىتعينهأنتستطيعفلعلكتفعلألاشئتوان..

وبدء..الجراحلتضميداللهب!ذنذلكبعدمتسعالعمروفى.اخرى

وحدتك،عنكتخففأخرىإنسانةمعحياتكمنجديدةصفحة

تلتقىحينأنكوتأكد،الحياةفىجميلشىءكلفىالأملإليكوتعيد

فىيومذاتقرأناهمزلماخبىاكانوكأن!ااَلاممنعانيناهمايصبحسوفبها

عنهالحياةشغلتناثمالوقتبعضبهوتأثرنا..تديمةصحيفة

ومؤثراتها.بانفعالاتها
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!الحزنجبال

رأىتطلبولا،فريدةقصةالرصالةهذه

كمامحيرينأمرينبيناختي!ارموقففى

لكنهاالأخرىالأصدقاءرسائلتفعل

وجدانيةحالةآمرانسانىبصدقتصور

فىمعالشاركأنشرهاأنرأيتوتد،مؤثرة

الرسالة:تقول.حائرةأسئلةمنتطرحهماعلىالاجابة

فقدتسنواتثلاثفمنذ3لاأممنهأشكوفيماالحقلىهللاأعلم

معلومسببودونوعافيةوقوةشباباممتلءوهومقدماتبلاالكبيرابنى

ثمانيةفجأةعناغابحينعمرهوكانوتعالىسبحانهاللهارادةانهاالا

فراشهفىوهوربهرحمةلىابنىفتوفىبنارحيمااللهكانلقد.عاماعشر

اللهألهمنافقدالمصابفداحةورغم،لحظاتوفىاعينناوأمامببيته

نلبسولمبكاءصوتيرتفعفلمالقوةوأعطاناوقدرهبقضائهالتسليم

وبحلسمضطراغالبادأدىمنإلحهليأدىللعزاءسراددانممولمالسواد

للتفاخرنعياتشرولممنهبالخروجليسارعالتلاوةانتهاءيتعجلوهو

وأكئرذلككلبتكاليفوتبرعناالمواجعلتثيرصورتهولا..بالأنساب
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يتقبلأنراجينالسنويةذكراهفىعامكلذلكونفعلالخبرلأوجهمنه

..وعفوهبرحمتهالطاهرةروحهيشملوأنمناالله

باوموقنكتاباأجللكلوبأنوقدرهوبقضائهباللهمؤمنرجلوأنا

فىمصيبةمنأصابما)أنهمنالحديدبسورةالحكيمالذكراَىفىجاء

اللهعلىذلك)ننبرأهاأنقبلمنكتابفىإلاأنفسكمفىولاالأرض

كللايحبواللهآتاكمباتفرحواولافاتكمماعلتأسوالكمِلا.يسير

العظيم.اللهصدق"فخورنحتال

ابنىعلىحزنىمازالهذاكلمنبالرغمأنههرذلكبعديحينوما

للحياةحماسىويفقدنىكلهكيانىويملأالبحرقاععمقوعميقاكبيرا

لشىءأهميةلاأصبحبحيثالأشياءكلبينعندىويسوى،والعمل

كلنفسىمعأناقشأنتعودتتدولأنى.شىءلأىطعمولاعندى

علىأحزنكيفإذ..منطقىغيىهذاحزنىأنأجدف!نىبهدوءالأمور

ولمي!نجبلممثلاوغيىناكاملةعاماعشرثمانيةبهاللهتعناوقدابنى

.الأبوةطعميعرف

وفاتهقبلالأحمرالبحرفىمعهكناوقدالحزنهذاكلأحزنوكيف

يهبطوأراهناظرىأمامالغطسهوايةيارسوهرمعهوكنت،أيامبثلاثة

لووماذاالآننفسىوأسألالقوىكالفهدمنهيصعدثمسحيقعمقإلى

كانلوالأمريكونوكيف..اللحظةتلكفىحدثتقدوفاتهكانت

وأقول..الحالةهذهفىسأتصرفكنتوكيف..حدثقدذلك

وفى..بيتهفىبأيامبعدهايموتأنكبيرابنااللهلطفأليسلنفسى

البحر؟عرضفىوليس..فراشه
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وغيرهالبصركلمحلحظةفىلجوارهاللهاختارهوتدأحزنوكيف

النهايةفىأيضاماتثموانهياراتوحوادثكوارثفىأليماعذاباتعذب

أخوهكبروقدأحزنوكيف؟وبهبناآخرإلهيالطفاهذاأليس..

وفاتهبعدآخرطفلااللهووهبناغيابهنقصبعضيسدوبدأالأصغر

كانتالتىالحزنجبالبعضالخصوصوجهعلىأمهوعنعنافحمل

.الصدورفوقتجثم

اللهلأنالحزنهذاكلأحزنلماذاإذن؟كتابأجللكلليسأو

ذلك.شاءحينوديعتهاستردقدشأنهجل

ب!اراضياسلمتقدكنتإذاأننىهوياصديقىالآنيحيركأماإن

يهدالذىالهائلالداخلالحزنهذاعكيسيطرفكيف..لنااللهكتبه

كيانى؟

الصبرعنوابتعادا..بنااللهبلطفبطراذلكيكونأنأخشىإننى

داخلىويتوحشالحزنهذايتزايدأنأخشىكمابهاللهامرناالذى

لىوهل..منكعاقلةكلمةمنلىفهل..تصرفاتىكلعلويسيطر

كلوأرواحروحهعلىالفاتحةقراءةالأفاضلقرائكومنمنكأطلبأن

؟البقاءدارا!لىسبقوناالذينأحبائنا

..ولدهقبرعلىالحكماءأحدبكى:اقولالرسالةهذه+ولكاتب

نإ:متنهدافأجاب؟لايفيدالحزنانتحلموأنتتبكىكيف:لهفقيل

يبكينى!هوماهذا

لايفيدالحزنأنجيدانعلمونحننحزنفنحنياسيدىصحيحوهذا
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ذهبتالتىالجميلةوللايامالأعزاءلفراقونحزنغيبتهمنغائبايعيدولن

متىاولى..3هذالنايحقمدىأىلىولكن،تعودولن

ناينبئاالعاقلوالتفكير..التفكيرهىالانسانمميزاتأرقىان

أيضايسلمأنلهويثلوقدؤاللهبقضاءيسلمأنبعدله!لابدالانان

اجتمعولو..واحدةلحظةمرعدهعنليتأ!ركانماجرىصابان

قبلمنمسطوروموعدعترماجللأنهيحولؤا،د!نهأنعلى.والجنالانس

أعزا!يبكىأنذلكبعدولهس.ايمهصحبمظلاممنالجنينيخرجان

بشرطذلكفىبأسولاالدموعبماء-كبد،المثتعلا"قيالحيةافئإرويطفىء

اللهيخلقهاولم،""مطافىءالأحزانفالمدمموج-.ربهورضىإلا+مايقولألا

يثتفىأنوبعد،المثاعريقولالحوكذ"جمفابلوعة"لدزى!عوعبثالنا

..أمرهمحلى.بالصلاةيستعينبرث!8.بالصبريتجملأنلهلامد

ينخرطبرأن..عليهلرعتهامنغضفمابكلإحِزانهعنهـكالانشغالا

(لاجتماعيةوبمالنشاطات008جماالعملأوقانهكلهـبنغلالحبلة!وامةفى

حياتهتجدعِدلىيسعىبأنباسولا..بالآخرينوبالاهتمامالمختلفة

صداقات!تسابهـش!عى..الأحزانموطنعنقصيرةلفترةوالبعد

يثيرفمطفقطالزكيزعنذهنهتصرفجدالدةواهتماماتجديدة

ثم..الأحزانحدةوتخف..تدريجياالنارلهيبفيهدأ،أشجانه

أبدالكنها..تؤلمنأتعدلم..القديمةا!راحكندوبالأياممعتصبح

ففسهلإنسانيكانإذاطالتمهماالأحزانكلمصيرهووهذا.ترول-لا

.الشيانبنعمةربهعليهوأنعمعليها

يفتحعليهاالصبروفضل..الأليمةالحياةنكباتمنالولدوفقد
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منلهمويغفرربهمعنددرجاتهممنويعلالرحمةأبوابلأصحابه

بعضلهخصصلقدحتىالقديمةالإنسانيةالمواجعمنوهو،ذنوبهم

الولد(فقدعندالجلدفضل)عنمؤلفاتهمفىطويلةفصرلاالأئمة

لكنهالأولىالصدمةعندأعزاءهاتبكىأنمنالعينيمنعلاوالجلد.

وفقدالروحشللومننهايةلامالىللحزنالاستسلاممنالنفسيحمى

عمرمعهوكانلهابناالملكعبدبنسليمانفقدلقد،للحياةالحماس

إنى:مستنصحالهافقالآخرورجلالخلافةيلأنتبلالعزيزعبدابن

ربهيذكربأنعمرفنصحه،عبرةإلاتطفئهالاجمرةكبدىفىلأجد

يبكىبأنفنصحهيشنصحهالآخرللرجلوتلفت،بالجلدويستمسك

لولدهفقدهعند!الكريمالرسولعينادمعتوقدذلكفىبأسلاإذ

:وقالاليهماعادثم،اش!تفىحتىوبكىجانباسليمانفانتحىابراهيم

."كبدىلانصدع..العبرةهذهأذرفلملووالله

عنديبكىأن..مثلكالمؤمنالانسانيفعلهأنينبغىماوهذا

ويغالب..والصلاةبالصبريستعصمثمصامتابكاءالأولىالصدمة

حاملاالحياةفىبعديمضىثمجذوتهاالأيامتطفىءأنالى..أحزانه

التعويضوجوهفىوالعزاءالسلوىملتمسا..صدرهفىأحبائهذكرى

تتحدثكالتىالعديدةالإلهيةالألطافصورلْىو..الأخرىالإلهى

للمهمومين.وعونه..اللهرحمةفىالأملوفى،عنها

والإحساسالأفعال)ن:يقولجيمسوليمالكبيرالنفسعالمإن

يخضعالذىالعقلعلىسيطرنانحنف!ذا،جنبا!لىجنبايسيران

.الإحساسعلىنسيطرأنمباشرغيربطريقأمكنناالإرادةلسلطان
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كنالوكمانتصرفأنهووالنسيانالابتهاجلىالطريقف!نهذاوعلى

وانماخارجيةعوامللأىتخضعلاالسعادةلأن،وناسينمبتهجين

بالإرادةالعقلعلىسيطرناف!ذا،فقطل!نسانالداخليةبالعواملتتأثر

فىماوعلىبناتحيطالتىالالهىالتعويضوجوهفىالتفكيرعلىوحثثناه

السلوىلالتاسالأقلعلأوللابتهاجتدعوأخرىأسبابمنحياتنا

السلوىواستشعر..تدريجياالإحساساستجاب..والعزاء

وينزوىالابتهاجإحساسيتعمقأنحينبعديلبثلاثم.والابتهاج

فىفكر..تفكركماأنت:قيللهذا،الخلفيةفىالتعاسةاحساس

اشواكها.تدميكدائمااحزانكفىوفكررياحينهاتشثعرالسعادة

يستشعروبأن..احزانهعنيتشاكلبأندائمامطالبوالانسان

الأقلعلىتحاولهأوذلكتفعلأنولابد..أسبابهاأوهىفىالسعادة

حولكمنالصاخبةالحياةمعركةالىويردكأحزانكعنكيخففوسوف

علمتفجعاالشاعرقالهماسوىعليهالىتعليقفلاالمعبرةأسئلتكأما

ابنه:

والأسىبعدكالصبردعوتولما

الصبرايجبولم..طوعاالأسىأجاب

لماوإدراكك..وقدرهوقضاثهباللهالعميقب!يماصكصديقىياوأنت

علىأيضاالعظيموبحزنك..الأخرىالتعويضوجوهمنحياتكفى

ولم،طوعا"الأسىفأجابك..معاوالأسىالصبردعوتقدولدك

بنفسحزنكاستمرارأنالعاقلبتفكيركتحسولهذا..الصبريجبك

الدعوةفكرربالفعلكذلكوهوم!نطقيايعدلمالأولىالصدمةحدة
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التىالإلهيةبالألطافوتأسى..النداءلكيلبىبأنوتمسك..للصبر

ذكراهمنواشمدالقلبحشاشةفىالنالىابنكوضع..بكاحاطت

والإحسانالمكلومينولمواساة،وامهأخويهولإسعادللحياةجديدادافعا

يؤنسالذىرفيقكأنهدوماتشعروسوف..إليهاوالإضافةالحياةالى

منالحياةعلىإقبالكومجدد..دمعتكويمسحغيابهرغمحياتك

لبعضوعنوانكاسمكأعطىفلسوفلىأذنتوإذا،اللهب!ذنجديد

إليكليكتبواالولدبفقدمثلكرزئواالذينالحياةجرحىمنالأصدقاء

الحياةوواصلوامعهوتعايشواعليهتغلبواوكيفالألممعتجرب!تهمبعصارة

ماذلكفىتجدأنعسىوالبثرللحياةوالحبباللهبالإيانيخفقبقلب

فهل..السلوىطريقعلمعهمبيدكويأخذ..أمركعلىيعينك

ذلك؟فىلىتأذن
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لص1للاهوع

لأ!+3نمأ5

:الدموعضهرفىصابحتاندمعتان

زوجتهاصديقهمنهاكتصبحينبكىرجلدمعهأنا:الأولىقالت

منها!زواجهعلىوندمتزوجهاأنبعدالصديقهذادمعهوأنا:الثانيهالدمعهفقالت

هذاالجديدكتابهمطاوعالوهابعبدالأستاذالكبيرالكاتبلنايقدمالمقبرهالأمثولةبهذه

الانسانيهالدموعمنبكثيرصفحاتهعلىنلتقىصوفأننامنالبدايهفذيحذرناكانما

صفحاتبللتاو..وآلامهمشجوكملونهوهميديهبيناصحابهاذرفهاالتى

أمرهم.فىاثموؤمنهويطلبوناحزانهملهيروونوهمإليهرسائلهم

القصصمنمنتقاهمجموعهالكتابهذافىقرائهيلىيقدممطاوعالوهابعبدالأستاذ)ن

وبحثه..أقدارهمعالدائمصراعهخلالالاناناحوالتصورالتىالواقعيهالانانيه

فيهالقارئهوقدمالرصينالأدبىباسلوبهصاغهاوقد،المفقودهسعادتهعنالدؤوب

المتثابكه.وعلاقاتهاالجاهبتجاربالانانيهوخبرتهمعارفهخلاصه

القلب(فىأماكن)الرومانسيهالقصصيهمجموعتهقبلمنلهمدبولىمكتبةقدمتولقد

عنهتقولأنتتطيعالذىالكتابهذالهتقدمواليوم..قراثهبينكبيرارواجافلقيت

..بالتأملالجديرهالحياهومواقفالانسانيهبالتجربهحافلجديدسِفرأنهباعتزاز

..والاعتبار

بلأل!!ي!كال!عثل

001،33،3تالعزيزبمداحمدالبطلش،ه

0303463ةتيخماص!،خ!فضنىيدان

الناشر
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